lasertherapie
het laseren van spataderen

het flebologisch centrum
‘de zuid-hollandse eilanden’
in hellevoetsluis behandelt
afwijkingen aan het
aderstelsel van de benen,
zoals spataderen.

Vragen over de behandeling?
Bij dringende vragen of problemen over uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de assistent,
bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van
9.00 - 16.00 uur, telefoon 0181 - 330150.
Op de andere dagen kunt u zich wenden de poli
chirurgie, telefoon 0187 - 607100.
Overige vragen?
Bent u van mening dat bepaalde informatie in deze
folder ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij
dat graag van u. U kunt ons bereiken via telefoon
0181 - 330150 op maandag, dinsdag en donderdag.
Verdere informatie www.flebologisch-centrum.nl
Afspraak maken?
Een afspraak kunt u maken via telefoon 0181 - 330150.
Bent u verhinderd, meld ons tijdig uw verhindering
en wij maken een nieuwe afspraak met u.
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Het Flebologisch Centrum werkt samen met het

Het Flebologisch Centrum ‘De Zuid-Hollandse
Eilanden’ behandelt afwijkingen aan het aderstelsel,
zoals spataderen.
Start
Naar aanleiding van de resultaten van het duplex
onderzoek en het intake gesprek is in overleg met
u besloten tot lasertherapie. De Physician Assistant
voert in het flebologisch centrum de lasertherapie uit.
Wat gebeurt er tijdens de laserbehandeling?
Met een laser worden de kleine rode of blauwe vaatjes
(berkentakjes) verwijderd. Meestal zijn na enkele
behandelingen de berkentakjes verdwenen. Direct na
de behandeling kleurt het behandelde gebied rood, dit
trekt na enkele dagen weg. Daarna is er nog wel een
grijze kleur van de adertjes te zien. Deze grijze kleur is
na ongeveer 6 weken weggetrokken.

Is het mogelijk alle soorten spataderen te verwijderen
met lasertherapie?
Lasertherapie is vooral geschikt voor de cosmetisch
storende roodblauwe/paarse spatadertjes op de huid.
Soms komen deze spatadertjes voor in combinatie
met grotere spataderen. Het is dan verstandig eerst de
grote spataderen te behandelen. De resterende
kleine adertjes worden verwijderd met lasertherapie.

Zijn er bijwerkingen?
Na de laserbehandeling is de huid rood en
gezwollen. Dit verdwijnt binnen enkele dagen.
Soms ontstaan er kleine blaartjes en/of bruine
pigmentvlekjes. Ook deze verdwijnen weer vanzelf.
De blaartjes vormen een korstje dat er na ongeveer
acht dagen afvalt. De pigmentvlekjes trekken na
twee tot vier maanden weg.

Kunnen spataderen weer terugkomen?
Door de laserbehandeling raken de behandelde vaatjes
permanent beschadigd en komen niet meer terug.
Wel is het zo dat uw aanleg om deze kleine
spatadertjes te ontwikkelen niet kan worden
weggenomen.
In de loop der jaren zullen er dus steeds weer nieuwe,
kleine spatadertjes elders op de huid ontstaan.
Deze kleine adertjes kunnen opnieuw worden
behandeld met lasertherapie.

Wat moet ik doen na de laserbehandeling?
Het is verstandig om de eerste dagen regelmatig
te smeren met een verkoelende after sun lotion.
Zwachtelen of elastische kousen zijn niet nodig.
Felle zon gedurende zes weken vóór en 6 weken ná
de behandeling vermijden. Dit geldt ook voor de
zonnebank en het gebruik van zelfbruinende crèmes.
Gebruik buiten steeds een goede zonnebrandcrème
met een beschermingsfactor van minimaal 20.

Is de behandeling pijnlijk?
Lasertherapie kan als pijnlijk worden ervaren. Hoe
groter de bloedvaatjes, hoe pijnlijker de behandeling.
Meteen na de behandeling wordt de huid extra
gekoeld, waardoor de pijn snel afneemt. Indien nodig
kan het behandelgebied worden verdoofd. In de
meeste gevallen echter wordt de pijn goed verdragen
en is verdoving niet nodig.

Let op: wanneer u voor een behandeling op de poli
komt mag u uw benen niet insmeren met lotions.
Dit belemmert de laserbehandeling.

