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Altijd een stap verder.

U heeft zich aangemeld voor de nieuwste behandeltechniek voor schimmelnagels. Hieronder leggen 
we uit hoe de behandeling verloopt. Verderop vindt u een toestemmingsformulier. Wij verzoeken u 
dit formulier ingevuld mee te nemen naar uw afspraak.

Intake laserbehandeling 
Het eerste bezoek bestaat uit een intake en kweekafname. Bij de intake stelt de therapeut vragen om inzicht in de situatie 
te krijgen. Vervolgens neemt de therapeut een kweek van de schimmel af. Dit doet de therapeut omdat de laserbehandeling 
alleen effectief is bij bepaalde schimmels (dermatofyten). Om deze diagnose vast te kunnen stellen wordt een kweek van 
de schimmel opgestuurd voor onderzoek. Worden dermatofyten gevonden, dan ontvangt u geen bericht. Worden geen 
dermatofyten gevonden, dan brengt de therapeut u hiervan telefonisch op de hoogte. In dat geval bent u uiteraard vrij om 
zelf te beslissen of u toch de behandeling wilt starten. Ervaring heeft ons geleerd dat de laser ook goede resultaten biedt 
bij schimmelnagels die niet zijn aangedaan door dermatofyten. Tijdens de intake en iedere controle worden foto’s gemaakt 
van alle nagels, waardoor we het resultaat kunnen waarnemen. Uw nagels worden gereinigd, gedesinfecteerd en eventueel 
dunner gemaakt.

De laserbehandeling 
Bij het tweede bezoek start de laserbehandeling. Hierbij maakt de therapeut gebruik van de ND-YAG laser. De behandeling 
geeft een warm gevoel. Het laserlicht dringt door tot op het nagelbed en doodt de schimmel. De laser tast de nagel en zijn 
omgeving niet aan. In totaal duurt de behandeling ongeveer 30 minuten, waarin alle nagels worden behandeld. Dit is nodig, 
omdat de infectie ook onzichtbaar in andere nagels aanwezig kan zijn. Enkele kenmerken van de laserbehandeling:
 
 Snel en veilig
 Geen verdoving nodig
 Geen medicatie nodig
 Geen bijwerkingen 
 Uitstekend klinisch succes in meer dan 75% van de gevallen
 Amerikaanse FDA en EU- goedkeuring voor de behandeling van schimmelnagelinfecties

Laserbehandeling



Resultaat 
Teennagels groeien met een snelheid van één millimeter 
per maand. Dit betekent dat de eerste resultaten 
zichtbaar zijn na ongeveer 2 tot 3 maanden. Volledige 
uitgroei zal ongeveer 9 maanden tot 12 maanden duren. 
Voor een effectief resultaat adviseren we één tot vier 
behandelingen. Deze voert de therapeut uit met een 
interval van 4 tot 6 weken. Per controle wordt gekeken 
of de behandeling het gewenste resultaat geeft en of een 
eventuele vervolgafspraak nodig is. 

Na de laserbehandeling 
Na de behandeling kunt u nog wat warmte voelen in het 
behandelde gebied. Dit gevoel trekt vanzelf weg. Neem 
schone sokken mee voor na de behandeling. De therapeut 
zal producten adviseren om thuis te gebruiken. Om 
nieuwe schimmelinfecties te voorkomen, is het belangrijk 
dat u de nagels goed verzorgt. Laat de nagels met 
regelmaat kort knippen en eventueel dunner maken bij 
de pedicure. 

Mogelijke risico’s en complicaties 
Er zijn op dit moment geen bijwerkingen bekend als 
gevolg van de laserbehandeling. De laserbehandeling is 
een nieuwe techniek. Het kan daarom voorkomen dat 
een bijwerking nog niet bekend is. Mocht u bijwerkingen 
ervaren, geef dit dan altijd door aan uw therapeut. 

Wilt u weten wat u vergoed krijgt voor podotherapie? Kijk op www.podotherapeut.nl/tarieven

Voor de zelfzorg worden twee producten geadviseerd, welke extra kosten met zich mee kunnen brengen. Dit
zijn de voetpoeder (€ 14,50) en de antischimmelcrème (€ 12,50). Hierover krijgt u meer 
informatie tijdens de behandeling.
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Kosten en vergoeding 

Eerste bezoekEerste bezoek
Bij uw eerste bezoek vindt een Bij uw eerste bezoek vindt een 
intakegesprek plaats. Ook worden uw intakegesprek plaats. Ook worden uw 
nagels dunner gefreesd. De totale nagels dunner gefreesd. De totale 
kosten van het eerste bezoek bedragen kosten van het eerste bezoek bedragen 
€ 127,00. Dit bedrag kunt u declareren € 127,00. Dit bedrag kunt u declareren 
bij uw zorgverzekeraar, als u aanvullend bij uw zorgverzekeraar, als u aanvullend 
verzekerd bent voor podotherapie.verzekerd bent voor podotherapie.

Tweede bezoekTweede bezoek
Bij het tweede bezoek worden de nagels Bij het tweede bezoek worden de nagels 
voor het eerst gelaserd. De kosten voor het eerst gelaserd. De kosten 
hiervan bedragen € 105. Dit gedeelte is hiervan bedragen € 105. Dit gedeelte is 
een eigen bijdrage en wordt niet door een eigen bijdrage en wordt niet door 
de zorgverzekeraar vergoed.de zorgverzekeraar vergoed.

VervolgbehandelingenVervolgbehandelingen
De kosten van alle De kosten van alle 
vervolgbehandelingen bedragen steeds vervolgbehandelingen bedragen steeds 
€ 51,50, inclusief het eventueel laseren € 51,50, inclusief het eventueel laseren 
van de nagels, ongeacht het aantal van de nagels, ongeacht het aantal 
nagels. Ook dit bedrag kunt u steeds nagels. Ook dit bedrag kunt u steeds 
declareren bij uw zorgverzekeraar, mits declareren bij uw zorgverzekeraar, mits 
u aanvullend verzekerd bent.u aanvullend verzekerd bent.
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Voordat de laserbehandeling wordt gestart hebben wij de volgende ingevulde vragenlijst nodig.

Koorts
Besmettelijke ziekte
Acute ziekte
Psoriasis
Hart- of vaataandoening
Ernstig hoge bloeddruk
Huidkanker
Epilepsie
Vasculaire scheuren op behandelgebied
Huidontsteking en huidziekten op behandelgebied
Dysfunctie van het immuunsysteem
Last van duizeligheid vaak gevolg van Ménière 
of een Tia 
Diabetes Mellitus

Metalen pinnen of platen onder het 
te behandelen gebied
Zeer donkere huidskleur
U gebruikt één of meerdere geneesmiddelen die 
lichtgevoeligheid kunnen veroorzaken. Vraag 
hierover meer aan uw huisarts (Geneesmiddelen en 
lichttherapie en laser) 
Zwangerschap
U draagt een pacemaker 
Reuma 
Bloedverdunners 
Anders, namelijk: 

Toestemmingsformulier 

Vink aan wat op u van toepassing is: 

Voetencentrum Wender is niet aansprakelijk voor het optreden van bijwerkingen wanneer sprake is 
van één van bovenstaande aandoeningen.

Ik verklaar hierbij de vragenlijst naar waarheid te hebben ingevuld

Naam:

Adres:

Datum: 

Minderjarige:

Handtekening ouder: Handtekening:


