
U heeft zojuist een consult voor laser gehad.
U wordt verzocht deze informatie zorgvuldig door
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Tijdens uw behandeling
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Informatieformulier
Laser pigment en/of vaat behandeling

Niet actief zonnen en/of onder de zonnebank 4 weken voorafgaand aan de behandeling. 
Indien u de zon niet kunt vermijden, adviseren wij u een antizonnebrandcrème met een SPF 
van minimaal 30 te gebruiken. Wanneer u een langere tijd buiten bent adviseren wij u de 
antizonnebrandcrème elke 2 uur op te brengen.

2 weken voor de laserbehandeling geen zelfbruinende crème gebruiken.

Op de dag van de behandeling mag er geen foundation of pigment bevattende poeder op 
de huid aanwezig zijn. 

Het is van belang dat u de huidtherapeut naar waarheid op de hoogte heeft gebracht van 
uw gezondheid, medicijngebruik, injectables, allergieën en/of zwangerschap. Indien er 
sprake is van een verandering in bovengenoemde situaties, vragen wij u dit tijdig aan ons te 
melden in verband met de mogelijke invloed hiervan op de laserbehandeling.

Medicatie en roken kunnen een nadelig effect hebben op deze behandeling. 

Er zijn meerdere behandelingen nodig, variërend tussen de 2-4 sessies met tenminste 3 
weken interval. 

Er worden foto’s genomen voor in uw dossier om de voortgang vast te kunnen leggen. 

Bij de eerste behandeling wordt het behandelgebied met wit huidpotlood afgetekend, en 
wordt het gebied vastgelegd op foto.

Houdt u er rekening mee dat de behandeling gevoelig kan zijn. Doorgaans wordt dit ervaren 
als speldenprikjes of elastiekjes die tegen de huid schieten. Ook kunt u warmte in de huid 
voelen. Er is een koelapparaat aanwezig of coldpacks die de huid tijdens en/of na de 
behandeling verkoeling kan bieden. 

Het laserlicht is gevaarlijk voor de ogen. Tijdens de behandeling worden uw ogen beschermd 
met een laserbril. Kleine kinderen die geen bril op kunnen of niet in de gaten gehouden 
kunnen worden, kunnen niet mee de behandelkamer in.
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Wij koelen op verzoek uw huid en brengen eventueel een kalmerende crème aan in het 
gezicht.

Houd u er rekening mee dat de huid tot 2 tot 7 dagen na de behandeling rood kan zijn en dat 
er wat zwelling of korstjes te zien kunnen zijn. Vaak is dit na een aantal uur al sterk verminderd. 

De dag van de behandeling raden we camouflerende producten af (m.u.v. Lycogel) in het 
behandelde gebied. Uw huid moet de warmte kwijt kunnen. Extra bronnen van warmte dient 
u te mijden gedurende 24-48 uur, zoals hete douches, baden of sauna.

Bij bloedvaatjes kan een vergrijzing of verbleking optreden of ze kunnen een paarse 
kleurverandering ondergaan. De bloedvaten zullen binnen 14 dagen vervagen.

Bij een vaatwandruptuur kunt u een bloeduitstorting krijgen in de huid. Deze zal binnen 14 
dagen opgelost zijn door uw lichaam.

Pigmentvlekken kleuren eerst donkerder alvorens ze vervagen. Uitwendig kan pigment door 
korstjes uit de huid treden, inwendig door afvoer via lymfebanen. Dit proces werkt 6-8 weken 
door. 

Niet actief zonnen en/of onder de zonnebank tot 4 weken na de behandeling. Indien u 
de zon niet kunt vermijden, adviseren wij u een antizonnebrandcrème met een SPF van 
minimaal 30 te gebruiken. Wanneer u een langere tijd buiten bent adviseren wij u de 
antizonnebrandcrème elke 2 uur op te brengen.

Heliocare zonbeschermende middelen beschermen u tegen alle vormen van straling, zowel 
UVA, UVB, HEV en IR licht. Deze producten zijn verkrijgbaar in de praktijk. 

Zwemmen, sauna of actieve sporten na de behandeling of het laten uitvoeren van andere 
huidbehandelingen raden we af gedurende tenminste twee dagen. 

Voor vragen over de behandeling en/of de eventuele huidreacties, kunt u altijd contact 
opnemen met de huidtherapeut van Basic Skincare op +31 6 29 22 50 20.

Na uw behandeling
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