Gezonde
en mooie
huid
Een foto maken van de huid en zichtbaar maken hoe groot de
zon-schade op de huid is. Voor Patrice van Schuppen van Van
Schuppen Huidtherapie in Sneek is dit de dagelijkse praktijk.
Beschadigingen herstelt ze met producten van dr. Zein Obagi.
Volgens haar een van de weinige producten die
daadwerkelijk wat met de huid doet.

N

adat ze in 1993 aan de Hogeschool in
Utrecht afstudeerde als huidtherapeut
vestigde Patrice van Schuppen zich
al snel als zelfstandige. Eerst in
’s-Hertogenbosch en vanaf 2001 in Sneek waar haar
praktijk uitgroeide tot een gespecialiseerde kliniek
voor zeer veel huidaandoeningen en waar inmiddels
vijf huidtherapeuten werken.
Grofweg verdeelt ze het aanbod in paramedische
en cosmetische therapie, maar die scheiding is
niet gemakkelijk te leggen. ‘We krijgen hier
bijvoorbeeld veel vrouwen op doorverwijzing van
de huisarts of de dermatoloog maar tevens
een steeds groter wordende groep cosmetische
cliënten die de stap van schoonheidsspecialist naar
huidtherapeut maken. Waar ligt de grens tussen
het behandelen van een huidprobleem en
esthetiek? Ik maak een huid gezonder en dus mooier.
Het startpunt maakt niet uit.’

Scan
Met de nieuwste ontwikkeling gaat van Schuppen
Huidtherapie nog een stapje verder. Met een
speciale gezichtsscan kan de huidtherapeut de

UV-schade zichtbaar maken. Het grote voordeel
daarvan is dat ook het herstel te fotograferen is.
Patrice vertelt dat tot nu toe de resultaten bijzonder
zijn. ‘Bovendien is het heel leuk om daadwerkelijk te
kunnen zien wat een crème voor de huid doet.’
Wel is de behandeling met de speciale zalf een
pittig traject . ‘Deze werkt diep in op de epidermis
ofwel de opperhuid en zorgt voor de opbouw van
nieuwe huidcellen. Daardoor verdwijnen fijne
lijntjes en worden ook beschadigingen door de
zon voor een groot gedeelte hersteld.’

Vitamine A
Om de huid de kans op herstel te gunnen, kan
deze eerst rood kleuren en gaan schilferen.
Dit komt door het hoge gehalte retinol, een
afgeleide van vitamine A, in de crème. ‘Dat is
1 procent. Het hoogste percentage dat is
toegestaan bij crèmes die vrij verkrijgbaar zijn
en eventueel op te hogen met tretinoïdecrème
via de huisarts/dermatoloog‘.
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SPECIALISATIE
Door haar specialisatie in allerlei
huidproblemen hebben Patrice en haar team
een grote cliëntenkring opgebouwd. Onder
hen veel oncologiepatiënten die kampen met
lymfoedeem en/of andere klachten. Zij komen
in aanmerking voor manuele lymfdrainage,
fasciatherapie en littekenmassage.
Een andere groep komt voor couperose,
pigmentproblematiek, overbeharing en acné,
vaak vergoed door de aanvullende verzekering.
De minderheid van de vrouwen komt voor
cosmetische therapie, maar hun aantal groeit
wel omdat cliënten merken dat het team van
Patrice paramedisch geschoold is. ‘Zo verwijder
ik alle bobbeltjes en oneffenheden in het
gezicht.’ De behandeling met producten van
ZO Medical om zonschade te herstellen valt
eveneens onder de cosmetische therapie.
Kijk voor meer informatie op
www.huid-oedeemtherapie.nl

