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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Pijnbestrijding
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Algemene informatie
De specialist van het pijnteam heeft in overleg met u besloten om over te 
gaan op een laserbehandeling.

Dit zullen 3 behandelingen zijn die op 3 opeenvolgende dagen 
plaatsvinden, binnen 1 week.
De behandeling wordt uitgevoerd door de doktersassistent(e).

Het doel van de behandeling is om het zelf herstellend vermogen van het 
lichaam door middel van rood en infrarood licht te stimuleren, en daarmee 
pijnvermindering te krijgen. De lage intensiteit laser therapie is pijnloos en 
heeft geen bijwerkingen.

Voorbereiding
U meldt zich op de afgesproken tijd op de polikliniek Pijnbestrijding. U 
neemt plaats in de wachtkamer en zal binnen worden geroepen door de 
doktersassistent(e) wanneer u aan de beurt bent. Zorg ervoor voordat u de 
behandeling krijgt dat alle sieraden en/of horloges af zijn.

Behandeling
De behandeling met laser is pijnloos. U krijgt eventueel een bril op ter 
bescherming van de ogen.
Een behandeling duurt tussen de 5 en 20 minuten afhankelijk van de 
aandoening. De behandeling wordt op de blote huid uitgevoerd.
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De gunstige effecten van de laser
• De bloeddoorstroming wordt verbeterd en daarmee ook de stofwisseling 

in de lichaamscellen;
• De laser heeft een ontstekingsremmende en pijnstillende werking;
• Het geeft een spierontspannend effect.

Na de behandeling
Het resultaat van de behandeling is pas na enkele weken te beoordelen.
Het is echter goed mogelijk dat u tijdens de behandelperiode meer 
pijnklachten heeft dan ervoor, dit zou na de behandelperiode weer minder 
moeten worden.
In een aantal gevallen zal een herhaling of een aanvullende behandeling 
nodig zijn.

Na de reeks van 3 behandelingen zal de polikliniek Pijnbestrijding u over 6 
tot 8 weken oproepen om het resultaat van de behandeling te bespreken.

Nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen met 
de polikliniek Pijnbestrijding.

Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 - 12.00  en  13.00 - 15.30 
uur.
T 010 297 54 30
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