opnieuw aangroeien, is het resultaat blijvend.’ ‘Zelf
had ik ook last van overmatige transpiratie, hoewel
gelukkig niet in termen van klotsende oksels’, onthult
Lieke Hulsbosch. ‘Ik heb de behandeling laten doen
en het effect is fantastisch! Ik kan weer alles dragen
wat ik wil, hoef me voor niets en niemand meer te
schamen, ik zit niet meer met gele plekken in T-shirts
die er met geen mogelijkheid uit te wassen zijn en
ik durf weer gewoon mijn arm omhoog te doen
wanneer dat zo uitkomt. Bijkomend voordeel van de
behandeling is bovendien dat ook de okselbeharing
-iets dat door de meeste vrouwen als ongewenst
wordt ervaren- grotendeels verdwijnt.’

FRIS
& VRIJ

Overmatig okselzweet. Een probleem waar
miljoenen mensen dagelijks mee worstelen. Met
de revolutionaire miraDry-behandeling wordt het
probleem van overmatige okseltranspiratie significant
verminderd. Als enige in de provincie Noord Brabant
en Limburg biedt Ceulen Huidkliniek deze unieke
behandelmethode aan.

De miraDry-procedure is niet-invasief en behelst
dus geen chirurgische ingrepen of snijwonden. De
dermatoloog/huidtherapeut behandelt elk gebied van
de oksel op maat met meerdere plaatsingen van het
miraDry handstuk. Voorafgaand aan de behandeling
wordt in de oksels plaatselijke verdoving toegediend,
waarna de procedure gemiddeld anderhalf uur in
beslag neemt.

H

et is een probleem dat vaak in stilte
wordt geleden: overmatig okselzweet.
Roeland Ceulen, dermatoloog bij
Ceulen Huidkliniek: ‘Niet voor niets
wordt het probleem als ‘beschamend zweet’
gekarakteriseerd. Het is iets dat vaak diep ingrijpt in
allerlei sociale relaties. Je schaamt je voor je partner,
je kinderen, je familie, je collega’s, maar ook als je op
een terras zit of in het theater.’

Geen hersteltijd
Roeland Ceulen: ‘Er is een minimale tot geen hersteltijd
nodig en in de regel kun je na de behandeling
gewoon je normale activiteiten weer oppakken. En ter
geruststelling: een lichaam heeft
vier miljoen zweetklieren, waarvan slechts twee
procent zich in de oksels bevindt. Elimineren van
deze twee procent heeft dan ook geen negatief
effect op het vermogen van het lichaam om zichzelf
te koelen. Het positieve effect is dat je je weer fris én
vrij voelt!’

Fnuikend
Altijd vlekken onder je armen of deze verbergen
door speciale kleding te dragen. Het is erg vervelend
en daar komt dan vaak nog eens het probleem van
een overmatige, penetrante lichaamsgeur bij, wat
alleen te onderdrukken is door de hele dag met een
antitranspirant-deodorant in de weer te zijn. Roeland
Ceulen: ‘Bijzonder frustrerend allemaal en fnuikend
voor je emotionele welzijn en zelfbeeld.’
Een effectieve methode tot op heden om
overmatige okselzweet -in medische termen
axillaire hyperhidrosis genaamd- tegen te gaan, was
inspuiting met botulinetoxine. Lieke Hulsbosch, als
huidtherapeut verbonden aan Ceulen Huidkliniek:
‘De behandeling met botulinetoxine geeft inderdaad
resultaat, maar alleen voor een termijn van
gemiddeld zes maanden.’

Het zweten op zich wordt effectief tegengegaan met
botulinetoxine, maar de onaangename lichaamsgeur
-bromhidrose genoemd- niet. Wordt de behandeling
op medische gronden gegeven, dan vergoedt de
zorgverzekeraar tot op heden de kosten. Als gevolg
van de bezuinigingen halen steeds meer
zorgverzekeraars de vergoeding voor behandeling
met Botox uit hun pakket en de verwachting is dat
binnen afzienbare tijd de cliënt de behandelkosten in
alle gevallen zelf zal moeten betalen.
Anticiperend op de wijzigingen in het
vergoedingsstelsel en zoekend naar een structurele
oplossing voor het probleem van overmatige

transpiratie, zocht en vond Huidkliniek Ceulen
soelaas bij de geavanceerde miraDry-behandeling.
Het principe is gebaseerd op het afgeven van
exact gedoseerde energie aan het gebied waar de
okselzweetklieren zich bevinden.
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Effect
Roeland Ceulen: ‘De technologie wordt al jaren
succesvol gebruikt voor het behandelen van
spataderen en kent nu ook een toepassing om
de overactieve zweetklieren aan te pakken. De
gedoseerde energie elimineert de zweetklieren en
omdat deze na de behandeling niet terug komen of

Huidkliniek Ceulen is gevestigd in Helmond en Maastricht, er werken dermatologen en twee
huidtherapeutes samen bij de behandeling van diverse huidaandoeningen van veelal
cosmetisch storende aard. De behandelingen worden volgens de meest actuele
richtlijnen uitgevoerd en er wordt gebruik gemaakt van geavanceerde technieken en
behandelapparatuur.

