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Vaatlaserbehandeling voor beenvaatjes 
  
Veel mensen hebben last van verwijde 
bloedvaatjes in de benen. Soms geven ze een 
jeukend of prikkelend gevoel, maar meestal 
zijn ze vooral cosmetisch storend. 
Vaatlaserbehandelingen voor beenvaatjes 
worden toegepast bij dunne rode, roodblauwe 
en blauwe vaatjes die dicht onder het 
huidoppervlak liggen. 

 

Hoe werkt de vaatlaser? 
De Vbeam Prima met Nd:YAG uitbreiding 

produceert een krachtige lichtstraal die in de 

diepte van de huid wordt geabsorbeerd door 

de kleurstof in het bloed. De laserstraal verhit 

het bloedvaatje, waardoor deze 

verschrompelt en uiteindelijk verdwijnt. Om 

schade aan de huid te voorkomen, is het 

laserapparaat voorzien van een koelsysteem. 

Onze laserapparatuur werkt zeer nauwkeurig 

en minimaliseert het risico op schade in het 

omliggende weefsel. 
 

Indicaties  
 Rode beenvaatjes 
 Roodblauwe beenvaatjes 
 Blauwe beenvaatjes 

 
Bovengenoemde indicaties worden ook wel 
besenreiser genoemd. 

 

Resultaten 
Er zijn gemiddeld 3 tot 4 behandelingen nodig 

voor het behalen van een goed resultaat. Het 

resultaat is afhankelijk van de aard van de 

vaatafwijking. Wanneer in het diepere 

systeem ook problemen zijn (bijvoorbeeld 

spataders) kan dit ook invloed hebben. Dunne 

vaatjes kunnen tijdens of na de behandeling 

geheel verdwijnen. Grotere en dikkere vaatjes 

verdwijnen vaak geleidelijk tot 3 maanden na 

de behandeling. De behandeling geeft 

doorgaans een goed resultaat waarbij de 

vaatjes gedeeltelijk tot geheel kunnen 

verdwijnen. Wel is het, door de altijd 

verhoogde druk in de benen, niet 

ongebruikelijk dat er na verloop van tijd 

nieuwe vaatjes kunnen ontstaan. 

Onderhoudsbehandelingen kunnen daarom 

wenselijk zijn. 

Foto’s van resultaat na 1 behandeling 

 
Doet het pijn? 
De meeste mensen ervaren een prikkend 

gevoel tijdens de behandeling. Dit kan als 

onaangenaam ervaren worden, maar is 

doorgaans goed te doen. Het Nd:YAG 
handstuk van de laser is uitgerust met het 

Dynamic Cooling Device™, wat ervoor zorgt 

dat de huid goed beschermd wordt en de 

behandeling minder gevoelig is. 
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Voor en na de behandeling 
 Ga vanaf zes weken voor, tijdens en na 

de behandeling absoluut niet zonnebaden 

of onder de zonnebank in verband met 

het risico op pigmentverschuivingen. 

Bedek de huid gedurende deze periode en 

gebruik een zonnebrandproduct met een 

hoge factor (SPF 50). 

 Direct na de behandeling kan de huid 

warm en branderig aanvoelen. De huid 

kan plaatselijk rood tot roodpaars 

verkleuren en licht gezwollen zijn. Dit 

effect kan enkele uren tot dagen 

aanhouden. 

 Probeer de week na de behandeling 

activiteiten te vermijden die 

vaatverwijding of een hoge bloeddruk 

veroorzaken. Denkt u hierbij bijvoorbeeld 

aan intensief sporten, saunabezoek en 

alcohol drinken. 

 

Bijwerkingen 
De kans op bijwerkingen en kleine littekens is 

gering bij de nieuwe generatie lasers die de 

huid door koeling beschermen. Bij naleving 

van de voorzorgsmaatregelen treden normaal 

gesproken dan ook geen bijwerkingen op. 

Soms ontstaan er blaasjes en korstjes. Deze 

trekken in de dagen na de behandeling weg. 

Er is een klein risico op pigmentvorming op 

de plek van de behandelde vaatjes. Dit risico 

wordt groter wanneer er dikke vaatjes 

behandeld worden, of wanneer de behandelde 

huid wordt blootgesteld aan zonlicht. 
 

Kosten en vergoeding 
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. Helaas wordt het 

verwijderen van beenvaatjes doorgaans niet 

vergoed door uw zorgverzekeraar. Controleer 

echter uw polis of vraag uw zorgverzekeraar 

wat bij u van toepassing is. 

 

 

Kwaliteit  
Alle behandelingen bij Helon worden 

uitgevoerd door, en onder medische 

supervisie van, dermatologen en 

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. 

 

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

