In deze folder geven wij u informatie over behandeling met behulp van de vaatlaser. Rode
verkleuringen van de huid, die veroorzaakt worden door een teveel aan vaatjes of vaatverwijding
(wijnvlekken), kunnen met deze laser worden behandeld. Spataders kunnen echter niet met deze laser
worden behandeld.

Meestal wordt er eerst een proefbehandeling gedaan, waarbij we een klein gebied behandelen met
een gemiddelde lasersterkte. Na twee tot drie maanden beoordelen we of de behandeling resultaat
heeft gehad. Indien het zowel voor u als voor de arts naar tevredenheid resultaat heeft gehad wordt
de gehele huidafwijking behandeld.

Het laserlicht werkt heel oppervlakkig in de huid en gaat niet dieper dan enkele millimeters. Het
laserlicht is niet van invloed op inwendige organen. Wel krijgt u een bril op ter bescherming van de
ogen tijdens de behandeling.














Jan van Goyenkade 1 • 1075 HN Amsterdam
telefoon 020 – 3055800
info@jvg.nl • www.jvg.nl



De behandeling kan gevoelig of zelfs pijnlijk zijn, deze ervaring verschilt van persoon tot persoon.
Meestal voelt het alsof iemand met een elastiekje tegen uw huid schiet.
De behandeling geeft een bleke, rozerode en soms asgrijze verkleuring van het behandelde gebied.
De plekken worden dus in eerste instantie opvallender dan de situatie vóór de behandeling.
Tevens kan de behandelde huid opzwellen, zeker bij gebieden rond het oog, de kin en de lip. Soms
kan er blaarvorming en daarbij behorende korstvorming optreden. Na een paar dagen trekken
deze bijverschijnselen vanzelf weg.

Soms treedt na de behandeling een branderig gevoel op. U kunt dit verminderen door de plekken
een paar minuten te koelen met een koud kompres. Het koelen vermindert ook de zwelling.
Wanneer de napijn te heftig wordt kunt u gerust een pijnstiller nemen, bij voorkeur Paracetamol.
In de meeste gevallen geneest de behandelde huid onder vorming van dunne korstjes; het is
belangrijk om hier niet aan te krabben.
De huid is na de behandeling kwetsbaar en moet dus voorzichtig behandeld worden. Laat de huid
zoveel mogelijk met rust. Douchen is toegestaan. Dep de behandelde huid met een zachte
handdoek droog.

Zonlicht is niet goed voor de huid die behandeld is met laser. Bescherm de behandelde huid tot
minimaal zes weken na de behandeling met een zonnebrandcrème van factor 15 of hoger.
Echt zonnebaden of een zonnebankkuur raden we ten sterkste af.
Er kan hyperpigmentatie (bruine verkleuring) ontstaan, wat langere tijd kan blijven bestaan. Om
deze reden behandelen we in de zomerperiode niet met laser.
In sommige gevallen kan hyperpigmentatie ook ontstaan zonder duidelijke relatie met zonlicht.

Neem bij hevige napijn of een infectie contact op met een arts. Een infectie uit zich door pijn, zwelling,
roodheid en pus uit het behandelde huiddeel.
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Het effect van de vaatlaser is afhankelijk van de diepte en de dikte van de vaatjes. Wijnvlekken
bevatten vaak ook dieper gelegen vaatjes en deze zijn moeilijker te behandelen met laser. Eén
behandeling met de vaatlaser geeft niet altijd meteen het gewenste effect. Meestal zijn meerdere
behandelingen nodig. Maar ook meer van deze behandelingen kunnen niet volledig garanderen dat de
huidafwijking in zijn geheel verdwijnt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Dermatologie:
Locatie Jan van Goyenkade
Jan van Goyenkade 1
1075 HN Amsterdam
020 – 305 58 45
We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur.
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