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Vaatlaserbehandeling 
 
Vaatlaserbehandelingen kunnen toegepast 
worden bij rode, roodblauwe tot paarse 
verkleuringen van de huid, die berusten op 
een teveel aan vaatjes of vaatverwijding.  

 
Hoe werkt de vaatlaser? 
De Vbeam (Pulsed Dye Laser) produceert een 

krachtige lichtstraal die door de bovenste 

huidlaag heengaat. In de diepte van de huid 

wordt het licht geabsorbeerd door de rode 

kleurstof in het bloed. De laserstraal verhit 

het bloedvaatje, waardoor deze 

verschrompelt en uiteindelijk verdwijnt. Om 

schade aan de huid door de warmte te 

voorkomen, is het laserapparaat voorzien van 

een geavanceerd koelsysteem. Onze 

laserapparatuur werkt zeer nauwkeurig en 

beschadigt het omliggende weefsel niet. 

 
Indicaties  
 Roodheid in gezicht en nek 
 Couperose 
 Spider naevi (spinnenkopjes) 

 Rosacea 

 Wijnvlekken 

 Rode littekens en striae 

 Poikiloderma (van civatte) 

 

Resultaten 
De resultaten zijn afhankelijk van de 

indicatie. Bij couperose bijvoorbeeld zal 

gemiddeld in 2 tot 3 behandelingen een goed 

resultaat behaald zijn. Voor dieper liggende 

vaatafwijkingen zoals wijnvlekken zijn meer 

behandelingen nodig. Houdt u er rekening 

mee dat na verloop van tijd nieuwe vaatjes 

kunnen ontstaan. 

 

Doet het pijn? 
De meeste patiënten melden een warm of 

tintelend gevoel tijdens de behandeling. Dit 

kan als onaangenaam of pijnlijk ervaren 

worden. Verdoving is niet mogelijk, maar het 

koelsysteem zorgt ervoor dat er een 

verkoelende nevel op de huid gespoten wordt 

vóórdat er een laserpuls wordt uitgestoten. 

De verkoelende nevel verhoogt het comfort 

gedurende de behandeling en beschermt de 

huid tegen bijwerkingen. 

 

 
 

Voor en na de behandeling 
 Ga vanaf zes weken voor, tijdens en na 

de behandeling niet zonnebaden of onder 

de zonnebank. Het is raadzaam om 

gedurende deze periode de huid te 

beschermen met een zonnebrandproduct 

met een hoge factor (minimaal SPF 30). 

 Direct na de behandeling voelt de huid 

warm en branderig aan. De huid kan rood 

tot roodpaars en licht opgezwollen zijn. 

Dit effect kan enkele uren tot dagen 

aanhouden. 

 Probeer de week na de behandeling 

activiteiten waarbij u normaal gesproken 

rood zou worden te beperken. Denkt u 

hierbij bijvoorbeeld aan intensief sporten, 

saunabezoek, pittig eten en alcohol 

drinken. 
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Bijwerkingen 
Bij naleving van de voorzorgsmaatregelen 

treden normaal gesproken geen bijwerkingen 

op. Toch zijn er situaties waarin de huid 

overgevoelig kan reageren. 

Af en toe kan purpura, een laserkneuzing, 

optreden. Er ontstaan dan paars/blauwe 

plekjes in het behandelde gebied. Purpura is 

kortstondig en verdwijnt normaal gesproken 

binnen 3 tot 5 dagen. Op langere termijn zijn 

tijdelijke pigmentaties van de huid mogelijk. 

Dit wordt echter zelden gezien. 
 

(Indicatie: couperose. Resultaat na 3 behandelingen) 

 

Kosten 
De prijs van de behandeling is afhankelijk van 

het te behandelen gebied en wordt besproken 

tijdens het intakegesprek. Een indicatie van 

de kosten is telefonisch verkrijgbaar of te 

vinden op onze website. 

 

Kwaliteit 
Alle behandelingen bij Helon worden 
uitgevoerd door huidtherapeuten van ZGT. 
Onze huidtherapeuten zijn HBO-opgeleid, 
vallen onder de kwaliteitswet BIG, zijn lid van 
de Nederlandse Vereniging van 
Huidtherapeuten en ingeschreven in het 
Kwaliteitsregister Paramedici. Als eerste 

huidkliniek van Nederland voldoen wij aan de 
accreditatievoorwaarden van Qualicor Europe. 
Hiermee valt ZGT Helon onder de 
instellingsbrede accreditatie van ZGT. 

 

Vergoeding 
Wij voldoen aan de voorwaarden van veel 

zorgverzekeraars om voor een eventuele 

vergoeding in aanmerking te komen. 

Controleer uw polis of vraag uw 

zorgverzekeraar naar de hoogte van de 

vergoeding en de eventuele voorwaarden. 

 
Wie zijn wij? 
Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland 

biedt al meer dan 23 jaar een compleet scala 

aan behandelingen op het gebied van bijna 

elke vorm van huidproblematiek. Ons team 

staat dagelijks klaar met een enorme drive en 

passie om u letterlijk ‘beter in uw vel’ te laten 

voelen. 

 

Contact 
Helon Huid- en Laserkliniek 

Geerdinksweg 139-53 

7555 DL Hengelo 

Tel. 088 708 49 90 

helon.nl 
info@helon.nl 

http://www.helon.nl/
mailto:info@helon.nl

