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Nazorg formulier Dermapen microneedling behandeling 
 
Uw huid heeft een intensieve huid verbeterende microneedling behandeling ondergaan waardoor het 
onzichtbaar of zichtbaar een herstelperiode zal doorlopen. Om dit proces optimaal te ondersteunen is 
het van belang het gegeven productadvies op te volgen. Dit is belangrijk om irritatie en Post 
Inflammatoire Hyperpigmentatie te voorkomen en om het resultaat van de behandeling te 
optimaliseren. 
 
LET OP: 
Indien u een huidtype 4 of hoger heeft (getinte huidkleur) of gevoelig bent voor pigmentvorming is het 
noodzakelijk Dermapen Brite Lite toe te voegen aan uw thuisverzorgingsprogramma, minimaal 14 
dagen voor èn 14 dagen na de behandeling. 
 
De microneedling behandeling die u heeft ondergaan kan extra gevoeligheid veroorzaken. Meest 
voorkomende bijeffecten zijn; prikkeling, jeuk & irritatie, roodheid, zwelling, huidspanning, schilfering. 
In uitzonderlijke gevallen (extreem gevoelig of overgevoeligheidsreactie) kunnen de bijeffecten heviger 
zijn. 
Mochten er enige complicaties optreden zoals bijv. extreme zwelling, allergische reactie, overmatige of 
aanhoudende schilfering of jeuk, neemt u dan alstublieft contact op met uw behandelend specialist 
voor een eventueel aangepast advies. 
 
Wat moet ik vermijden gedurende het herstelproces? 
 

• Minimaal 48 uur (in ieder geval zolang de huid warm en rood is) na de behandeling dient u 
zon, zweten, zware inspanning, hete baden / douches / sauna / sporten en haarkleuring te 
vermijden. 

• Totdat de huid compleet hersteld is (na een microneedling behandeling is dit na ongeveer 7 
dagen), dient u scrubben en pulken te vermijden, dit kan leiden tot littekenvorming. 

• Op de dag van de microneedling behandeling dient u het behandelde gebied NIET te reinigen.  
 
 

Wanneer begint mijn huid te schilferen en hoelang duurt dit? 
 

De huid kan er direct na de behandeling rood uitzien en warm aanvoelen. Na een microneedling 
behandeling is het niet gebruikelijk, maar er kan gedurende 3-5 dagen lichte schilfering en droogheid 
ontstaan.  
 

• Belangrijk is een hoge fysische SPF-bescherming te gebruiken zoals de Dermapen Cover 
Recover alsook de ondersteunende Dermapen producten om het herstelproces goed te 
begeleiden. 
 

• Moet ik uit de zon blijven? 
Bescherm de huid tegen directe blootstelling aan de zon met de Dermapen Cover Recover. 
Doe dit minimaal 14 dagen na de behandeling om hyperpigmentatie te voorkomen. U kunt 
eventueel ook een hoed dragen ter bescherming. Zorgvuldigheid met het gebruiken van 
zonbescherming adviseren wij het hele jaar door dagelijks te doen. 
 

• Wanneer kan ik mijn normale huidverbeteringsproducten weer gebruiken? 
U kunt uw standaard Dermapen huidverbeteringsproducten (incl. fruitzuren) weer gaan 
gebruiken wanneer uw huid zijn eerste echte herstel heeft gehad (meestal is dit 48-72 uur na 
een microneedlingbehandeling). Uw huid is dan niet meer rood en voelt niet meer warm aan. 
Uw nachtcrème Dermapen Retinal Active mag u al na 3 dagen weer gebruiken.  


