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Chemische peeling  
 

Inleiding 

Deze folder geeft u informatie over een 
chemische peeling. Realiseert u zich 
dat uw persoonlijke situatie anders kan zijn 
dan hier beschreven wordt. Deze folder geeft 
een algemeen overzicht en is dus niet 
volledig. Ook komt deze folder niet in de 
plaats van een gesprek met uw arts. De arts is 
altijd bereid om u een en ander uit te leggen 
en op uw vragen in te gaan. 
 
Chemische peeling 

Chemische peeling van de huid is een 
techniek om rimpels en onregelmatigheden 
van de huid minder zichtbaar te maken. 
Peeling is Engels voor ‘afpellen’ of ‘vervellen’. 
Door een chemische peeling worden de 
oppervlakkige huidlagen verwijderd en wordt 
de huid vlak gemaakt. Op deze manier 
kunnen ouderdomsrimpels, pigment- en 
huidafwijkingen worden verwijderd. 
 
Voor de operatie 

Komt u in aanmerking voor een behandeling 
en gebruikt uw bloedverdunnende 
medicatie, overleg dan met uw arts of uw 
bloedverdunners gestopt moeten worden.   
 
De operatie 

De operatie vindt plaats in dagopname 
onder narcose. De duur van de behandeling 
is afhankelijk van de grootte van de 
afwijkingen. Na de peeling wordt de huid 
verbonden met vet gaas. 
 
Na de operatie 

Als u bloedverdunnende medicatie gebruikt 
mag u daar de dag na de operatie weer 
mee beginnen. 
Het verband wordt dezelfde dag verwijderd 
op de polikliniek. Hierna kunt u de huid gaan 
insmeren met een litteken crème of een 

dunne baby olie. De huid heeft gedurende 
enkele maanden een rood/roze verkleuring 
die in de loop van de tijd afneemt.  
 
Wij raden u ten zeerste aan om uit de zon te 
blijven en geen gebruik te maken van de 
zonnebank vanwege het risico van 
overpigmentatie (teveel pigment waardoor u 
vlekken op de huid krijgt). Gaat u op een 
zonnige dag naar buiten, gebruik dan een 
zonnebrandcrème met een hoge 
beschermingsfactor (minimaal factor 30). 
 
Controle 

Na de behandeling komt u terug op de 
polikliniek voor controle. U krijgt hiervoor een 
afspraak mee. 

 
Eindresultaat 

Het is belangrijk voor ons om te weten welke 
verwachting u hebt van de operatie. Wij 
adviseren u dan ook om ons zoveel mogelijk 
op de hoogte te stellen van bepaalde 
wensen. 
 
In de meeste gevallen is de huid na een 
aantal dagen genezen en is een deel van 
het bereikte resultaat al zichtbaar. Het 
eindresultaat is pas na enkele maanden te 
beoordelen. 
 
Soms is het noodzakelijk om een aanvullende 
behandeling uit te voeren voor een goed 
eindresultaat. Deze aanvullende behandeling  
kan extra kosten met zich meebrengen.  
 
Vergoeding 

Behandelingen op medische indicatie 
worden vrijwel altijd vergoed door de 
verzekering.  
Cosmetische ingrepen worden vrijwel nooit 
vergoed door de verzekering. U betaalt de 



ingreep dan dus (in principe) zelf en ontvangt 
een schriftelijke offerte van de kosten. 
 
Risico’s  

De behandelingen  worden met de grootste 
zorg uitgevoerd. Toch kan het eindresultaat 
anders uitvallen dan verwacht. Aan de ene 
kant kan de verwachting te hoog gespannen 
zijn geweest, aan de andere kant bestaat de 
kans op ongewenste complicaties. Garantie 
op de resultaten of op een ongestoord 
beloop (zonder complicaties) kunnen wij 
daarom niet geven. 
In principe is de kans op complicaties klein. In 
een klein percentage kan toch een 
complicatie optreden zoals:  
narcoseproblemen, trombosebeen, 
wondinfectie, bloeduitstorting of een doof 
gevoel in de huid. Het is ook mogelijk dat er 
een pigmentverschil  ontstaat in vergelijking 
met de niet behandelde huid. 
 
Contact opnemen 

Als zich thuis complicaties voordoen, kunt u 
contact opnemen met uw behandelend 
specialist, via de polikliniek assistent Plastische 
Chirurgie. Deze is te bereiken via het 
algemene telefoonnummer van het GHZ: 
(0182) 50 50 50. U kunt vragen naar toestel 
4021. We zijn bereikbaar van maandag tot en 
met vrijdag van 8.30-11.30 uur en 13.30-16.00 
uur. 
 
Buiten de openingstijden van de polikliniek en 
bij acute problemen kunt u ook bellen met de 
Spoedeisende Hulp, via tel.: (0182) 50 53 27. 
 

Algemene informatie over het GHZ 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze website: www.ghz.nl. 
Ook kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer (0182) 50 50 50. 
 

Vragen? 

In deze folder hebben wij u informatie 
gegeven over chemische peeling. 
Misschien hebt u na het lezen van deze folder 
vragen die niet kunnen wachten tot de dag 
van de behandeling. U kunt uw vragen stellen 
aan 

een medewerker van de polikliniek Plastische 
Chirurgie, via telefoon: (0182) 50 58 78.  
We zijn bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur en van13.30 tot 
16.00 uur. 
 
Wij wensen u een voorspoedig herstel toe. 
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