
Patiënten informatie 
De laserbehandeling onychomycose 
 
Intake gesprek: +/- 30 min. (alleen bij de eerste behandeling) 
Dun slijpen van uw nagels: +/- 10 min. 
Laserbehandeling: +/- 10 min. Per voet ( alle nagels worden in de behandeling behandeld) 
Eerste afspraak: +/- 60 min. 
Vervolg afspraak: +/- 30 min. (na 6 weken) 
Verdoving is niet nodig (gemiddeld wordt de behandeling als relatief gemakkelijk ervaren, 
lichte pijn/warmte sensatie is normaal) 
Medicijnen slikken is niet nodig 
Jaarlijks preventieve behandeling, om te controleren hoe het gaat, en om herbesmetting te 
voorkomen. 

 
Bij uw eerste afspraak wordt er samen met u een Intake gesprek gevoerd van ongeveer een 
half uur. 
Aan de hand van het Intake formulier worden een aantal vragen met u doorgenomen.  
Aan de hand van deze vragen wordt in eerste instantie vast gesteld of u in aanmerking kan 
komen voor de laser behandeling. 

- Contra indicaties zijn bv. Poly Neuropathie, diabetes, oncologische (kanker) 
problemen, ongevoeligheid in voet en/of tenen, of zwangerschap. 

- Belangrijk is dat het gevoel in uw voeten en tenen goed zijn. 
 
Wanneer u in aanmerking komt voor de laserbehandeling, wordt door uw behandelaar en u 
het Intake formulier ondertekend, en dient u het Informed Consent FoxIII formulier, na dat 
u dat gelezen hebt, te ondertekenen. 
Na deze formele handelingen wordt er met de behandeling begonnen. 
 
Als eerste worden er foto`s van uw voeten genomen, met een gewone fotocamera, 
uiteraard in het bijzonder uw nagels. Deze worden later in onze computer gezet, en als 
referentie gebruikt bij uw vervolg afspraak om te bepalen hoe het resultaat verloopt. 
 
De behandeling begint eigenlijk als een reguliere pedicure behandeling. Uw nagels worden 
dun geslepen met de pedicure machine (nat techniek).  
Hierna worden u nagels gereinigd en gedroogd. 
We zijn nu klaar voor de laserbehandeling zelf. 
 
Tijdens de behandeling worden speciale brillen gedragen om eventueel “zwerflicht” van de 
laser voor de ogen te beschermen. Hoewel de laser een laag frequente laser is, is het dragen 
van een beschermbril verplicht voor de aanwezige personen. 
Uw behandelaar geeft u aan wanneer het nodig is de bril te dragen. 
 
Uw behandelaar zal u vragen zich te concentreren op de behandeling en aan te geven 
wanneer hij/zij even moet stoppen, om zo adequaat te kunnen reageren op reacties die u 
aangeeft. De behandelaar stopt direct met laseren als u bv. stop roept of auw.  
Net wat u samen afspreekt. 
Wanneer de laser actief is hoort u een zoemend geluid ten teken dat de laser warmte 
genereert tijdens de behandeling. 
 
De laser wordt in een ruit patroon langzaam over uw nagel en de nagelriem heen en weer 
bewogen. 



Wanneer u aangeeft dat het u te warm wordt stopt uw behandelaar met laseren en knijpt 
enigszins hard in uw teen, en houd deze een aantal seconde ook zo vast. 
Dit heeft tweeërlei redenen. 

- Door in uw teen te knijpen worden u zenuwen afgeknepen waardoor de pijn sensatie 
snel verdwijnt. 

- Door het knijpen heeft uw behandelaar een goed contact met uw teen, en kan 
hierdoor aanvoelen of de temperatuur van uw teen al de gewenste temperatuur 
heeft. 

Dit zal bij een grote teen tussen de tien tot 12 maal worden herhaald, dit is afhankelijk 
van de dikte van uw nagel. 
Bij de kleine tenen zal deze procedure tussen de vijf en de acht maal liggen omdat de 
nagels van de kleinere tenen dunner zijn en ook een kleinere oppervlakte hebben. 
 
Dit is in grote lijnen de gehele procedure tijdens de behandeling. 
 
De behandeling is een samenspel tussen behandelaar en patiënt, hoe beter dit gaat des 
te beter zal ook het resultaat zijn. 
 
Aanvullende informatie en nazorg therapie: 
 

- Tijdens de behandeling is het de bedoeling dat de temperatuur onder uw nagel 
oploopt tot ongeveer 45 graden Celsius. Bij deze temperatuur zullen de 
schimmels (mycose) niet meer kunnen overleven, hierdoor zal uw nagel weer 
helder en gezond uitgroeien. 

- Uw nagels groeien gemiddeld 1 millimeter per maand. U kunt begrijpen dat u niet 
direct resultaat van de behandeling zal zien. De eerste resultaten kunnen over het 
algemeen na ongeveer 8 weken zichtbaar worden. Hoe sneller de nagels groeien 
hoe sneller u resultaat zult gaan zien. Bij sommige mensen groeien de nagels 
maar uiterst langzaam, het resultaat van de behandeling zal dan ook lang op zich 
laten wachten. Geduld is in dat geval dan ook uw grootste uitdaging. 

- De laserbehandeling is tussen 80% en 90% van de gevallen effectief, en zal tot 
de gewenste resultaten leiden. Mogelijke oorzaken dat de behandeling niet 
aanslaat zijn bv. traumanagels, stootnagels (denk bv aan voetballers, die zeer 
regelmatig nagels stoten) of het niet trouw uitvoeren van de nazorg therapie. 
Verder kan het zijn dat de behandeling bij u gewoon niet aanslaat zonder 
verklaarbare reden. 

 
Wanneer u problemen met behandeling ondervindt, neemt u dan direct contact met 
uw behandelaar op. 

LPS1
Typewritten Text

LPS1
Typewritten Text

LPS1
Typewritten Text

LPS1
Typewritten Text

LPS1
Typewritten Text

LPS1
Typewritten Text



 
 




