
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

LASERBEHANDELING 

 
 
 
 
 



Inleiding 
Deze behandeling wordt toegepast bij diverse pijnsyndromen 
zoals nek-, borst- en lage rugpijn. De laser is ook geschikt voor 
de behandeling van een tenniselleboog of littekenpijn na een 
operatie of verwonding. 
 

Voor de behandeling 
Meld het aan uw arts als u: 

▪ Een pacemaker of ICD heeft;  
▪ Zwanger bent; 
▪ Aan epilepsie lijdt.  

 
Uw arts beslist dan of u wel of niet wordt behandeld. Deze 
therapie vereist van u geen verdere voorbereiding. 

 

Wat doet de laser? 
Het laserapparaat concentreert en versterkt licht. Hierdoor 
ontstaat op de ingestelde plaats:  

▪ Een beter transport van zuurstof. Dit komt door warmte 
die vrijkomt; 

▪ Een beter transport van zuurstof stimuleert op de juiste 

plaats de doorbloeding. Daardoor vermindert uw pijn en 
wordt uw afweersysteem optimaal gestimuleerd;  

▪ Stimulatie van energie-mechanismen in bijvoorbeeld 
littekenweefsel; 

▪ Bloedvatverwijding, waardoor de doorbloeding verbetert. 
 

De behandeling 
Op de dag van de behandeling meldt u zich 20 minuten voor de 
behandelafspraak op de polikliniek Pijnbestrijding.  
 
Tijdens de behandeling ligt u op een bed. Als het nodig is, dan 
worden uw ogen worden met een bril afgeschermd. Dit omdat u 
niet direct in de laser mag kijken. Vervolgens maakt de 
pijnverpleegkundige de huid schoon met desinfectiemiddel. Dit 
om de glinstering van de huid weg te nemen. Hierna wordt de 
laserstraal ingesteld.  
 



Let op: Het is heel goed mogelijk dat u na de eerste 
behandeling meer pijn voelt dan u gewend was. Pas na een 
aantal behandelingen vermindert uw pijn.   
 

Afspraak 

U krijgt voor deze laserbehandeling 5 tot 10 afspraken. Hierna 
wordt gekeken of er meer behandelingen nodig zijn.  

 

Afspraak afmelden 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op de gemaakte 

afspraak te verschijnen, dan dient u zich minimaal 24 uur van 
tevoren af te melden.  
 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
telefonisch contact opnemen met de polikliniek Pijnbestrijding. 
 
▪ Franciscus Gasthuis 
Van maandag tot vrijdag tussen 8.00 tot 12.00 uur of 13.00 
uur tot 15.30 uur, via telefoonnummer 010 – 461 6674. 
 

▪ Franciscus Vlietland 
Van maandag tot en met donderdag tussen 8.00 uur tot 12.00 
uur of tussen 13.00 uur of 15.30 uur, via telefoonnummer 010 
– 893 3223. 
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