
 
 

 

  Statenkliniek Dermatologie 
Statenkliniek is een gespecialiseerde kliniek op het 
gebied van dermatologie. Naast de dermatologen is 
er ook een huidtherapeut werkzaam. De 
huidtherapeut is dé paramedicus voor de zorg van 
ons grootste orgaan: de huid. Tevens is de 
huidtherapeut gespecialiseerd in de behandeling 
van de zieke en/of aangedane huid en verzorgt waar 
mogelijk ook cosmetische behandelingen.  

 

Meer informatie 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen 
en/of opmerkingen dan kunt u altijd contact met ons 
opnemen. 
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Statenkliniek Dermatologie 
Frankenslag 357 
NL-2582 HP Den Haag 
Spreekuur alleen op afspraak 
📞 +31 70 322 09 20 
📠 +31 70 322 0921 
✉ info@statenkliniek.nl 
🌐 https://statenkliniek.nl/  

Cryotherapie 
Cryotherapie is een methode waarbij gebruikt wordt 
gemaakt van zeer koude vloeibare stikstof. Hierdoor 
worden de huidcellen van goedaardige tumoren, 
ouderdomsvlekken of zonbeschadigingen bevroren 
waardoor de huidafwijking uiteindelijk verdwijnt. 
Voorafgaand aan de behandeling wordt door de 
dermatoloog vastgesteld of de huidaandoening 
geschikt is om met cryotherapie te verwijderen. 
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Coagulatietherapie 
Benigne tumoren ook wel goedaardige tumoren 
genoemd zijn een groep cellen met een kapsel waar de 
zich alsmaar delende cellen in blijven zitten. Deze cellen 
zaaien niet uit, maar kunnen wel groot worden.  

Bij coagulatie worden goedaardige huidtumoren op de 
huid weggebrand. Voorafgaand aan de behandeling 
wordt door de dermatoloog vastgesteld of de 
huidaandoening geschikt is om met coagulatie te 
verwijderen. 

Curettage 
Curettage is een behandelmethode doormiddel van een chirurgisch instrument. Het 
doel is om huidweefsel af te schrapen om de huidaandoening weer gelijk te maken 
aan het normale huidoppervlak. Een oppervlakkige schaafwond blijft achter en 
geneest met een korstje. Voorafgaand aan de behandeling wordt door de 
dermatoloog vastgesteld of de huidaandoening geschikt is om met curettage te 
verwijderen. 
 

Acnetherapie 
Acne is een aandoening van het haartalgkliercomplex. 
Acne heeft verschillende verschijningsvormen, variërend 
van licht tot ernstig. Verschillende factoren kunnen 
invloed hebben op het ontstaan van acne.  

De behandeling door de huidtherapeut kan bestaan uit 
een diepe reiniging, een peeling met speciale zuren, 
blauwlichttherapie of een combinatie van die drie. 
Tevens wordt de behandeling vaak in combinatie 
uitgevoerd met de behandeling van een dermatoloog.  

Blauwlicht therapie 
Bij deze therapie wordt er gebruik gemaakt van een speciale lamp met lichtgolven van 
405 – 450 nanometer met een hoge intensiteit. Het blauwe licht activeert een 
lichtgevoelige stof van de bacterie Propionibacterium acnes, waardoor deze bacterie 
vernietigt wordt. Hierdoor zullen puisten en roodheden verminderen en worden 
huidontstekingen bestreden en/of voorkomen. Deze zeer eenvoudige en natuurlijke 
therapie is geschikt voor alle huidtypes. 

 
 


