Sint-Lucas

Goed om weten


Er wordt niet behandeld op een gebruinde huid. Een
goede bescherming tegen de zon is vereist van zes
weken vóór tot zes weken na de behandeling.



Om zeker te zijn van een goede werking of om het
risico op bijwerkingen in te schatten, kan in sommige
gevallen eerst een kleine zone behandeld worden. We
spreken van een proefbehandeling.



Het effect van de behandeling wordt beoordeeld
na zes weken. De tijd tussen twee opeenvolgende
sessies bedraagt dus minstens zes weken.



Er is meestal geen tussenkomst door het ziekenfonds.

Contact
Als u nog vragen hebt, kunt u ons elke werkdag
bereiken op het secretariaat huidziekten, straat 53,
tel. 09-224 64 26.

> Vaatlaser
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2016/18.842

www.azstlucas.be
campus Sint-Lucas
Groenebriel 1, 9000 Gent
campus Volkskliniek
Tichelrei 1, 9000 Gent
tel. 09-224 61 11
info@azstlucas.be

vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

info

Sint-Lucas

info

Vaatlaser

Beperkingen vóór of na
de behandeling


Wat is vaatlaserbehandeling?
De vaatlaser wordt gebruikt om oppervlakkige bloedvaten
te verwijderen.
Een vaatlaser produceert licht met grote energie dat wordt
geabsorbeerd door oxyhemoglobine (de zuurstoftransporter
in het bloed). De energie wordt omgezet in warmte en zorgt
voor het dichtschroeien van het bloedvat. Afhankelijk van de
hoeveelheid energie en de tijdsperiode waarin deze wordt
vrijgegeven, worden grotere of kleinere vaten getroffen.
Het licht wordt weinig geabsorbeerd door omliggende
huidstructuren zodat deze niet beschadigd worden.
Verschillende huidaandoeningen gaan gepaard met een
stoornis in de bloedvaten waardoor deze abnormaal uitgezet
of talrijk zijn. Het gaat onder andere om rosacea of couperose,
spider naevi, wijnvlekken, angiomen en littekens. De vaatlaser
verwijdert de oppervlakkige vaatjes en kan zo bepaalde
letsels volledig verwijderen, andere verbeteren.
Op onze dienst hebben we twee types vaatlaser: een IPL
StarLuxG (500-670 en 870-1400nm) en een KTP laser (532nm).
Ze hebben elk hun eigen indicaties.





Op het moment van de behandeling mag u niet gebruind zijn (door de zon of zonnebank). Bij een teveel
aan bruin pigment in de huid bestaat het gevaar dat
de behandelde zone geneest met een te lichte of te
donkere kleur. Meestal vervaagt dit kleurverschil in de
loop van enkele maanden, maar soms is het blijvend.
We raden dan ook aan om gedurende zes weken vóór
de behandeling blootstelling aan de zon te vermijden.
Ook na de behandeling is het belangrijk om uw huid
gedurende zes weken te beschermen tegen de zon. Dit
kan door gebruik van een zonnecrème met een beschermingsfactor van minstens 30. Gebruik deze het
liefst meerdere keren per dag.
Meld steeds uw medicijngebruik aan de behandelende arts. Sommige medicijnen kunnen een lichtovergevoeligheid geven. In combinatie met laserlicht bestaat
het gevaar op blaarvorming en littekens.



Onmiddellijk na de behandeling ontstaat meestal
roodheid en zwelling van de huid. Dit gaat gepaard
met een branderig gevoel. Er wordt gebruik gemaakt
van ice packs of koude kompressen om het zwellen
tegen te gaan.



Tot slot wordt een verkoelende gel of crème
aangebracht.

Na de behandeling


De zwelling en de roodheid verdwijnen meestal in
de loop van twee dagen. Koude kompressen kunnen
helpen om het zwellen tegen te gaan.



Na behandeling van het gelaat kan u de eerstvolgende
nacht bij het slapen het hoofdeinde van het bed
verhogen (vb. meerdere hoofdkussens).



Het is nuttig om de huid een drietal keren per dag
in te smeren met een herstellende crème.



In enkele gevallen kunnen puntvormige bloedingen
of kleine blaren ontstaan. Deze genezen in de week
volgend op de behandeling en laten geen littekens na.



Er mogen geen ontstekingen (zoals een koortsblaas)
of open wonden zijn in de te behandelen zone.





Voor de behandeling moet de huid vrij zijn van
crème en make-up.

Het aanbrengen van make-up mag vanaf de eerste
dag na de behandeling.





Er wordt niet behandeld tijdens zwangerschap.

Cosmetische producten die de huid kunnen irriteren
(zuren, scrubs, …) zijn te vermijden.



Tot één week na de behandeling worden activiteiten
die de huiddoorbloeding stimuleren (sporten, sauna,
hete baden) afgeraden.



Een goede bescherming tegen de zon wordt
aangeraden tot zes weken na de behandeling.



Het effect van de behandeling wordt best beoordeeld
na zes weken. In bepaalde gevallen moet meerdere
keren behandeld worden om een zichtbaar resultaat
te bekomen.



De vaatlaser heeft geen invloed op de ontwikkeling
van nieuwe letsels.

Verloop van de behandeling


Tijdens de behandeling krijgt u een beschermende
bril omdat het laserlicht oogbeschadiging kan
veroorzaken. Er worden nog lichtflitsen gezien, deze
zijn niet schadelijk.



Soms wordt een olie of gel aangebracht om het
laserlicht optimaal naar de huid te geleiden.



De behandeling is gevoelig tot licht pijnlijk. Het voelt
als een elastiekje dat tegen de huid aan schiet of als
speldenprikken.

