Beenvaatjes
Ontsierende vaatjes op de benen zijn de zichtbare, kleine rode of blauwe lijntjes. Soms zijn ze ook als vlekken
zichtbaar daar ze erg geconcentreerd bij elkaar liggen. Ze worden ook wel Besenreiser genoemd of
penseelvarices. Eigenlijk zijn het kleine oppervlakkige spatadertjes (micro-varices).
Beenvaatjes zijn meestal het gevolg van spataders, door een slecht functionerend, diepere beenvatensysteem.
De druk die dan ontstaat van binnenuit belast de oppervlakkige kleine vaatjes. Spataders (varices) zijn meestal
erfelijk bepaald en kunnen ontstaan door hormoonschommelingen tijden een zwangerschap en ook door een
staand beroep. Beenvaatjes komen erg veel voor en geven vaak een jeukend, prikkelend gevoel.
Behandeling:
Bij Huidtherapie Prisma wordt gebruik gemaakt van long pulsed Nd:YAG 1064 nm laser (M22 Long Pulsed Nd:
YAG laser). Dit is de nieuwste laser op het gebied van de behandeling van oppervlakkige beenvaatjes met een
doorsnede van 0.1 tot 4.0 mm. De laser zendt een lichtstraal uit die door de huid gaat en in de bloedvaatjes
dringt. Het licht van de laser wordt opgenomen door de rode kleur van het bloed en de blauwpaarse kleur van
de bloedvaten. De beenvaatjes worden vernietigt zonder de omliggende huid te beschadigen. De long pulsed
Nd:YAG 1064 nm laser heeft een OPT techniek. Dit houdt in dat de warmte wordt verdeeld over meerdere
pulsen zodat de huid tussendoor kort kan afkoelen. De behandeling is zodoende beter de verdragen. De laser
geeft over de gehele lengte van het bloedvat pulsen af . De vaatjes kunnen zonder problemen behandelt
worden daar ze toch al geen functie meer hebben. Ze doen niet meer mee aan de bloedsomloop, andere
bloedvaten hebben de functie overgenomen.
Adviezen voor thuis:
 Uw huid dient gedurende 4 weken vóór tot 4 weken na de laatste behandeling niet blootgesteld te
worden aan de zon. De UV stralen kunnen het pigment in de huid verstoren. Bent u veel buiten en is
het niet mogelijk de zon te vermijden, gebruikt u dan een goede zonnebrandcrème met een factor 35
of hoger. Scrubcrèmes en zelfbruiningscrèmes in het te behandelen gebied raden wij u ook af
 U kunt na de behandeling over het algemeen direct uw dagelijkse bezigheden weer hervatten. Het
branderige gevoel dat tijdens de behandeling ontstaat, is na de behandeling direct verdwenen. Er kan
nog wel sprake zijn van een lichte zwelling die na enkele uren tot een dag verdwijnt. U kunt eventueel
koude kompressen op de behandelde plek leggen
 De kleur van de beenvaatjes verandert na de behandeling in licht rood. Sommige beenvaatjes zullen
paars/blauw verkleuren. Er zullen blauwe plekjes ontstaan, dit zal na enkele weken verdwijnen,
afhankelijk van het herstelvermogen van het lichaam en de dikte van de vaatjes. De beenvaatjes
verdwijnen niet in één keer, er zijn meerdere behandelingen nodig voor een optimaal resultaat.
 U kunt de eerste 3 tot 4 dagen na de behandeling beter niet:
o in bad gaan
o naar de sauna gaan
o intensief sporten
 Om verkleuringen op het behandelde gebied te voorkomen mag u na de laserbehandeling minstens
vier weken niet met uw benen in de zon
Vergoedingen en tarieven:
Huidtherapie Prisma is gecontracteerd bij alle zorgverzekeraars. Dit is een esthetische behandeling niet die
altijd vergoed wordt door uw verzekering. Bekijk uw polis voor de voorwaarden.
Voor meer informatie over onze tarieven bekijk onze prijslijst op www.huidtherapieprisma.nl

