
 

Informatiefolder 

ErasmusMC Aesthetics in DermaHaven 

TCA of fenol peeling 

 

Voorbereiding: 

U dient minimaal 4 weken voor de behandeling gestart te zijn met de voorbereidingscrème die u is 
voorgeschreven (tretinoïne creme). Zonder voorbereiding werkt een TCA peeling minder goed of 
helemaal niet. 

Op de dag van de behandeling: 

• Geen make-up gebruiken. Doe makkelijk zittende kleding aan. 
• U wordt sterk aangeraden iemand mee te nemen die u naar huis kan brengen, liefst met een 

auto. Uw gezicht wordt ingesmeerd met zalf; in het openbaar vervoer valt dat andere 
mensen op. Dat vindt u misschien onprettig. 

De behandeling zelf: 

De behandeling wordt uitgevoerd door een arts in opleiding tot dermatoloog onder directe 
supervisie van een arts/dermatoloog, die zeer ervaren is in het uitvoeren van een TCA of fenol 
peeling.  

Bij TCA doet de behandeling 1-2 minuten pijn  en  dit gevoel wordt langzaam minder tot uiteindelijk 
een mild branderig gevoel overblijft. Dat duurt meestal tot de volgende ochtend. 

Een fenol is ca. 10 seconden pijnlijk, daarna zijn de zenuwen door de fenol verdoofd. 

Het opbrengen van de vloeistof duurt 1-2 minuten. Soms wordt de behandeling per cosmetische unit 
uitgevoerd, b.v. eerst het voorhoofd, dan de linker wang, vervolgens de kin, enz.  Direct na 
opbrengen van de vloeistof wordt gekoeld.  Afhankelijk van de wijze waarop de behandeling wordt 
gedaan bent u 30-60 minuten in de kliniek. Na afloop van de behandeling smeren wij zalf op uw 
gezicht. 

Na de behandeling: 

Na een TCA of na een fenol peeling moet u rekening houden met  5-7 dagen voor herstel van de huid. 
In die periode kunt u zich moeilijk onder andere mensen begeven omdat het er naar uitziet. Mensen 
schrikken ervan. Uzelf zult er ook van schrikken. 

Op de dag van de behandeling krijgt u enorm veel zwelling (oedeem), waardoor de ogen dicht gaat 
zitten. Vooral ’s ochtend kan het voorkomen dat u de ogen met uw vingers open moet doen, omdat 



ze zo dik zijn. Over de dag heen wordt dit minder. Ook zal de huid bruin gaan verkleuren. Dat hoort 
er allemaal bij. U moet zich voor ogen houden, dat het eigenlijk niet mis kan gaan met een peeling. 
Infectie bijvoorbeeld  komt niet  voor. Wel bestaat er een kans op herpes (koortsblaasjes) en op 
allergie voor de crème die wij gebruiken (koelzalf). Mocht u daar een aanleg voor hebben, dan is het 
goed dit tevoren te melden. 

De zalf die u meekrijgt helpt om de huid soepel te houden, maar is niet essentieel voor het herstel. 
Als u zelf een zalf of crème hebt die u beter bevalt, mag u die gerust gebruiken. Zalven/crèmes met 
anti-rimpel werking zijn echter uit den boze. U mag de zalf zo vaak gebruiken als u nodig vindt. 
Vooral als de huid strak gaat aanvoelen (tussen dag 3-5), gebruikt u de zalf het beste frequent b.v. 
iedere 2 uur. 

Veel mensen denken na 4-5 dagen dat het herstel niet snel genoeg gaat. Maar na een peeling zullen 
ergens op dag 4-6 alle vellen loslaten. Dan verschijnt de nieuwe huid. Deze is in eerste instantie nog 
dun en rood/roze. In de 3-5 weken daarna komt de normale dikte weer terug en wordt de kleur weer 
helemaal normaal. 

Een  week na de peeling kunt u make-up opdoen. In de eerste 4-6 weken (tot de roodheid volledig 
verdwenen is)  dient u voorzichtig te zijn met direct zonlicht op de huid, extreme temperaturen en 
kunt u sporten, sauna en alles waardoor u gaat transpireren beter achterwege laten.  
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