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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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U heeft een afspraak gekregen voor behandeling met een laser. Een laser is 
een apparaat dat ik korte tijd een zeer grote hoeveelheid licht geeft. Dit 
speciale licht wordt gebundeld tot een laserstraal. Er zijn verschillende 
lasers. Deze geven allemaal een ander soort licht van bepaalde golflengtes. 
De golflente en de sterkte van het lichtbepalen welke delen van de huid 
beschadigd worden en welke niet. Dit betekend dat er niet een 
laserapparaat, maar meerder laserapparaten voor verschillende 
behandelingen van de huid bestaan.

Op de polikliniek dermatologie van het Ikazia Ziekenhuis wordt gebruik 
gemaakt van een Erbium;YAG laser. Dit is een verdampende laser. Het 
laserlicht van een verdampende laser kan het bovenste laagje van de huid 
laten verwijderen. Dit verwijderen gebeurd voor verdamping.

Met een verdampende laser kunnen zeer precies dunne lagen van de huid 
verwijderd worden. Verdampende lasers worden gebruikt bij bijvoorbeeld 
wratten, verdikte littekens en zonschade plekken.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?
Tijdens de behandeling moet een bril gedragen worden. Het laserlicht is 
namelijk schadelijk voor de ogen. Deze bril ontvangt u voorafgaand aan de 
bahandeling. De behandeling kan pijnlijk zijn. Bij oppervlakkige 
behandelingen, kan de behandeling vaak zonder verdoving plaastvinden. 
Bij iets diepere behandelingen is het vaak nodig het gebied plaatselijk te 
verdoven.

Door de behandeling ontstaat er een kapot plekje waar soms vocht uit 
komt. De huid voelt wat branderig aan en ziet er vaak uit als een 
schaafwond. Het behandelde gebied kan enkele dagen iets verdikt zijn.

Afhankelijk van de diepte van de wond geneest deze binnen enkele dagen 
tot enkele weken. Afhankelijk van de behandeling krijgt u een verband en 
soms krijgt u een creme voorgeschreven, om wondinfectie te voorkomen.
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Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact 
opnemen met de polikliniek Dermatologie.

Ons telefoonnummer is 010 297 52 30 en we zijn te bereiken
van maandag tot en met vrijdag tussen 08.15 - 16.30
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