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Voor- en nazorg bij behandeling met HIFU  
 
Vooraf  

• Er zijn geen speciale maatregelen nodig vooraf aan een HIFU behandeling. Omdat de 
behandeling op sommige plekken in het gezicht gevoelig kan zijn, kunt u overwegen om vlak 
voor de behandeling 2 tabletten Paracetamol te slikken.  

 

Contra-indicaties  
• Injectables korter dan 6 weken geleden  • Hartritmestoornissen of pacemaker 

• Gebruik van bloedverdunners    • Infecties/Herpesinfectie (koortslip)  

• Open acné/open wonden   • Immuunstoornissen 

• Hart-, lever en nierfalen   • Zwangerschap 

• Epilepsie 
 
Indien één van deze punten voor u van toepassing zijn, kunt u geen HIFU behandeling ondergaan.  
 

Wat u kunt verwachten van de behandeling  
• De behandeling is niet geheel pijnloos, u kunt een warmte prikkeling of tinteling voelen. Na 

de behandeling kan de huid licht rood of iets gezwollen zijn, dit trekt na een paar uur weg.  

• Sommige mensen ervaren na een HIFU behandeling lichte zwelling, tintelingen, een beurs 
gevoel of gevoeligheid bij aanraking. Dit is van tijdelijke aard en kan variëren van een paar 
uur tot 10 dagen.  

• Een enkele keer kan er tijdelijk een blauwe plek ontstaan of gevoelloosheid op kleine delen 
van de huid.  

• Na de behandeling wordt een masker aangebracht om de huid te hydrateren en te kalmeren.  

• Het resultaat van de behandeling is niet direct zichtbaar. Omdat aanmaak van collageen 
gestimuleerd wordt, duurt het 2 tot 3 maanden om resultaat te zien.  

 
Nazorg  

• Voor een goed resultaat en herstel van de huid, is het belangrijk dat er thuis een strikt 
huidverzorgingsprogramma gevolgd wordt.  

• De eerste 7-15 dagen (afhankelijk van de behandeling) dient u iedere dag een hydraterend 
masker aan te brengen. Dit kunt u iedere avond voor het slapen aanbrengen en gedurende 
de nacht in laten werken. Dit masker krijgt u van ons bij de behandeling.  

• Om een zo mooi mogelijk effect te behalen en te behouden, is het gebruik van een voedende 
en huidverbeterende dagcrème noodzakelijk, met een SPF 30 of hoger. Het gebruik van een 
serum wordt geadviseerd.  

• Gebruik de eerste dagen voor het reinigen lauw water en milde reinigingsproducten.  

• Gebruik geen exfoliërende producten tenminste één week na de behandeling.  

• Vermijd 2 weken warmtebronnen zoals zon, sauna en zonnebank.  

• Blijf minimaal 2 dagen na de behandeling uit de zon.  

• Na de behandeling kunt u uw dagelijkse activiteiten hervatten, er is geen zogenaamde 
downtime.  


