Lasertherapie bij schimmelnagels
Schimmel- of kalknagels komen veel voor. Ze zijn in beginsel onschuldig, maar worden vaak als
heel vervelend ervaren. Bovendien kunnen schimmelnagels een serieus probleem worden als de
aandoening niet wordt behandeld. Schimmelnagels worden meestal behandeld met
medicamenten. Een behandeling met medicamenten is echter tijdrovend, schadelijk voor het
lichaam en niet altijd effectief. Lasertherapie geeft daarentegen een uitstekend resultaat. Parkstad
Klinieken beschikt over de meest moderne en geavanceerde laserapparatuur om uw
schimmelnagels 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: wat doet het en 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 schimmels aan. De nagel, het nagelbed en de omgeving ervan worden niet
aangetast.
Kan iedereen worden behandeld?
Iedereen kan behandeld worden met de Pinpointe laser, ongeacht het huidtype. Lasertherapie bij
schimmelnagels is een uitkomst voor diabetici. Ook zij kunnen probleemloos behandeld worden. Zij
ervaren bij een laserbehandeling geen bijwerkingen, dit in tegenstelling tot een behandeling met
medicamenten. De gevoelige voeten en het kwetsbare immuun stelsel 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 behandeling.
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.
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Hoeveel behandelingen zijn nodig?
Afhankelijk van de ernst van de schimmelinfectie heeft u gemiddeld 1 tot 3 behandelingen nodig. De
behandelingen worden kort achter elkaar gegeven met tussenpozen 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. De duur van elke
behandeling hangt af van het aantal nagels dat wordt behandeld. Bij 10 nagels duurt de behandeling
ongeveer 30 minuten.
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 fresen. Uiteraard kunt u dit
ook door onze specialist laten doen.
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 werkzaamheden 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 gehele nagel is uitgegroeid.
Contactinformatie
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.
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