
Schimmel- of 

kalknagels komen 

veel voor. Ze zijn in 

beginsel onschuldig, maar 

worden vaak als heel vervelend 

ervaren. Schimmelnagels 

worden meestal behandeld met 

medicamenten. Er is echter een 

behandelmethode die een stuk 

effectiever én eenvoudiger is. 

Wij vertellen u graag over 

de vele voordelen van 

lasertherapie.

 Lasertherapie bij kalknagels

Parkstad 
w a n t  e l k e  h u i d  i s  u n i e k
K L I N I E K E N

Contact 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u een afspraak maken 
voor een eerste consult bij één van onze vestigingen? Bezoek dan de website of 
neem contact met ons op via telefoonnummer 020 - 62 498 88. 

De tarieven voor laserbehandingen vindt u op de website. Heeft u een medische 
indicatie ontvangen van uw huisarts? Dan kan het zijn dat uw behandeling 
vergoed wordt.

Telefoon (020) 624 98 88 voor afspraken en inlichtingen
E-mail info@parkstadklinieken.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 08:45 tot 16:15 uur
Website www.parkstadklinieken.nl

Vestigingen

	 Burg. Röellstraat 24-26, 1064 BP Amsterdam
 (020) 506 37 00

	 Nieuwendammerstraat 2a, 1023 AD Amsterdam

	 Bijlmerdreef 1071 (Ganzenhoef), 1103 TT Amsterdam

	 Dorpsstraat 43, 1121 BV Landsmeer

	 John F. Kennedyplein 14, 1443 EC Purmerend

	 Pegasusstraat 16, 1131 NB Volendam

	 Zaanweg 55, 1521 DM Wormerveer

	 Dominee Martin Luther Kingweg 157b, 1503 KW Zaandam

Parkstad klinieken

Parkstad Klinieken is specialist op het gebied van dermatologie, 
cosmetische zorg en huidtherapie. Wij behandelen onder meer: 

• Acne 
• Allergische aandoeningen
• Couperose
• Eczeem
• Haaraandoeningen
• Huidkanker
• Littekens 

Ook kunt u bij ons terecht voor cosmetische behandelingen zoals 
ooglidcorrecties, botox en fillers.

• Moedervlekken
• Ouderdomsvlekken
• Overbeharing
• Pigmentvlekken
• Seksueel overdraagbare aandoeningen
• Wratten



At Parkstad klinieken 

we can help you in English.

Au Parkstad Klinieken votre 

médecin parle aussi français.

  

  

Na de behandeling

Na de behandeling krijgt u myconazol spray 
mee. Deze spray brengt u 1 of 2 keer per dag 
aan. Daarnaast krijgt u vitamine D en haar- en 
nagelcapsules mee. Wij adviseren om tevens 
schone sokken mee te nemen, dit voorkomt 
herbesmetting.   

Resultaat

Na de behandeling kunt u uw dagelijkse werk-
zaamheden hervatten. U ervaart geen pijn of 
andere ongemakken na de laserbehandeling. 
De schimmel groeit uit uw nagel. De uitgroei is 
zichtbaar aan het begin van de nagel, waar een 
schimmelvrije nagel tevoorschijn komt. Het kan 
6 maanden tot een jaar duren voordat de gehe-
le nagel is uitgegroeid.

Lasertherapie bij schimmelnagels 

Schimmelnagels zijn in beginsel onschuldig, 

maar kunnen een serieus probleem worden 

als de aandoening niet wordt behandeld. 

Een behandeling met medicamenten is ech-

ter tijdrovend, schadelijk voor het lichaam en 

niet altijd effectief. Lasertherapie geeft daar-

entegen een uitstekend resultaat. Parkstad 

Klinieken beschikt over de meest moderne en 

geavanceerde laserapparatuur om uw schim-

melnagels te behandelen.

Lasertherapie of medicamenten?

Medicamenten moeten meestal lange tijd 
gebruikt worden voordat men enig effect 
ervaart. Denk hierbij aan een periode van 6 
maanden tot een jaar. Daarbij is medicatie 
schadelijk voor de maag en het darmstelsel. 
Medicamenten zijn bovendien niet selectief. 
Dat wil zeggen dat zij ook de goede schimmels 
doden die ons lichaam juist hard nodig heeft. 

Schimmels kunnen ook behandeld worden 
door middel van lasertherapie. De toepassing 
van lasertherapie op schimmel is selectief. 
Dat wil zeggen dat de lasertherapie alleen de 
slechte schimmels aanpakt, de zogenoemde 
schimmelnagels. Een laserbehandeling geeft 
bovendien snel resultaat. Na gemiddeld 1 tot 
3 behandelingen is al een zeer groot verschil 
zichtbaar. 

Pinpointe Laser: hoe werkt het?

Wij behandelen uw schimmelnagels met de 
Pinpointe laser. Dit is een modern en zeer 
geavanceerd laserapparaat en bovendien de 
enige laser die schimmelnagels effectief kan 
behandelen. 
De laser zendt een grote hoeveelheid intens 
licht uit, dat wordt opgenomen in de nagel. Het 
licht wordt omgezet in warmte, waardoor de 
schimmel wordt gedood. De Pinpointe laser is 
selectief en pakt het alleen de slechte schim-
mels aan. De nagel, het nagelbed en de omge-
ving ervan worden niet aangetast.

Kan iedereen worden behandeld?

Iedereen kan behandeld worden met de Pin-
pointe laser, ongeacht het huidtype. Ook diabe-
tici kunnen probleemloos behandeld worden. 

Diabetes
Lasertherapie bij schimmelnagels is een 
uitkomst voor diabetici. Zij ervaren bij een 
laserbehandeling geen bijwerkingen, dit 
in tegenstelling tot een behandeling met 
medicamenten. De gevoelige voeten en het 
kwetsbare afweersysteem worden door de 
behandeling niet extra aangetast. 

Is de behandeling pijnlijk?

De behandeling is vrijwel pijnloos. Soms kan de 
nagel iets warm aanvoelen tijdens de behande-
ling. Voelt het niet prettig aan, meldt u dat dan 
gerust aan de behandelend specialist. Deze 
kan hierop inspelen zodat u de behandeling als 
pijnloos ervaart.

Hoeveel behandelingen zijn nodig?

Het eerste consult vindt plaats bij de derma-
toloog. Het is belangrijk dat de juiste diagnose 
wordt gesteld alvorens er wordt gestart met 
de behandeling. Afhankelijk van de ernst van 
de schimmelinfectie heeft u gemiddeld 1 tot 3 
behandelingen nodig. De behandelingen wor-
den kort achter elkaar gegeven met tussenpo-
zen van 4 tot 6 weken. Na een half jaar komt 
u terug bij de dermatoloog om de nagel(s) te 
laten beoordelen. In de meeste gevallen is deze 
controle direct de eindcontrole en hoeft u niet 
verder behandeld te worden. 

Voor de behandeling

Voor de behandeling dienen de nagels zo kort 
als mogelijk te zijn. De nagels moeten gevijld 
of gefreesd worden tot een dikte van 2 mm. 
Wij raden u aan om de aangedane nagel(s) 
een week voor de laserbehandeling door een 
gespecialiseerd pedicure te laten vijlen of fre-
sen. Uiteraard kunt u dit ook door onze speci-
alist laten doen.


