LASERTHERAPIE
Minder pijn, minder ontsteking en meer genezing!

Auteur: Dieuwke van Bokhorst
Opdrachtgever: HBO Huidtherapie, Hogeschool Utrecht.
Bronnen: Foto’s bij de behandeling, ‘Bumblefoot’, wonden,
legger/doorligplek en de foto’s bij verhalen van baasjes zijn in
ABC voor Dieren gemaakt door Dieuwke van Bokhorst (2019).
Er is toestemming verleend voor het gebruik van deze foto’s.

DE LASER
Het laserlicht dringt door de huid en stimuleert het
zelfherstellend vermogen. Het vermindert pijn, het vermindert
ontsteking en het stimuleert de genezing. Dit heet
fotobiostimulatie. Lasertherapie is veilig voor honden, katten,
knaagdieren, reptielen en mensen.

VOORDELEN
Niet alleen uw dier heeft hier plezier van, voor u als eigenaar heeft
het ook voordelen!
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Vergoeding als u uw huisdier verzekerd heeft
Laserbehandeling kan in combinatie met medicatie
Medicatie op de huid dringt beter door
Minder of geen medicatie meer voor uw huisdier
Minder kosten voor u op de lange termijn
Verbetering van de gezondheid van uw huisdier
Geen bijwerkingen

DE BEHANDELING
De laserbehandeling zelf duurt maar een paar minuten en voelt
als fijne warmte voor uw huisdier. Net als direct zonlicht is
laserlicht niet goed voor je ogen. Veiligheid is van groot belang.
U krijgt daarom een speciale bril op en de ogen van uw huisdier
worden afgedekt.
Ieder dier reageert anders op de behandeling. De behandel
frequentie verschilt per patiënt. Meer chronische gevallen
worden elke maand behandeld. Meestal wordt er begonnen
met drie keer per week en er is meestal na drie behandelingen
effect te zien.

Hier volgen aandoeningen waar lasertherapie bewezen resultaat op heeft!
Herkent u iets bij uw huisdier?
ARTROSE
Oudere dieren krijgen slijtage aan de
gewrichten. Uw huisdier beweegt minder
makkelijk of wil helemaal niet
bewegen. Lasertherapie werkt pijnstillend en
minder pijn betekent een betere kwaliteit
van leven van uw huisdier.
HOTSPOT
Door jeuk en irritatie gaat uw huisdier
likken, krabben of bijten en ontstaat er een
pijnlijke rode, vochtige wond.
Lasertherapie vermindert de irritatie, zodat
uw dier er niet meer aan likt. De plek is
minder vochtig en de zwelling vermindert
waardoor de wond kan genezen.
‘BUMBLEFOOT’
Dit is een ontsteking van de huid tussen de
tenen op de voetzolen. Het is te herkennen
doordat de poot gezwollen is en vaak zijn
de voetzolen rood. Er kan ook minder haar
zitten. Lasertherapie zorgt dat de huid
sneller geneest, waardoor infectie wordt
voorkomen.
WONDEN
Wonden zien er vaak rood en vochtig uit of er
zit een korst op. Door lasertherapie zal de
wond sneller sluiten, is er minder risico op een
infectie en is er minder kans op
littekenvorming. Ook vermindert het de pijn
en ontsteking. Daarnaast versnelt het de terug
groei van haar.
LEGGER / DOORLIGPLEK
Dit ontstaat als uw huisdier vaak en lang
op een harde ondergrond ligt. De huid op
de ellebogen of hak is harder, kaal en vaak
zwart. Lasertherapie vermindert snel de
vochtigheid en de zwelling. Het stimuleert
en versnelt de genezing.

BAASJES OVER DE LASERTHERAPIE
TOMMY
“ Tommy had hij een grote wond. Ik ben heel positief
over de laser! Er leek helemaal geen vooruitgang te
zijn en toen we begonnen met de lasertherapie zag ik
dat de wond begon te sluiten. Hij is toen dagelijks
behandeld. Ik denk echt dat het door de laser komt
dat het genezen is.”
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BONO
“Bono had een dikke poot en dat bleek ‘bumblefoot’
te zijn. Ik ben erg tevreden met de laserbehandeling!
Hij is drie keer binnen een week behandeld en de
zwelling was al een stuk minder. Daarna zag ik snel
dat het snel beter ging. Bono banjert gewoon weer
door het bos! Ik zou het zeker aanraden aan
anderen.”
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MISSY
“Missy is ondertussen al 19 jaar. Ze mauwde constant ze bleek last van
artrose te hebben. Ik merkte in het begin al verschil, ze mauwde niet meer
en ze kwam de trap weer af. Als ze weer gaat mauwen dan weet ik dat ze
weer gelaserd wil worden! Ik kom nu elke week. De lasertherapie bevalt
haar erg goed en ik zou het ook zeker aanraden.”

Missy zit al klaar!

KOSTEN
U betaalt tussen de €25,- en €50,- per laserbehandeling. Dit is
afhankelijk van de te behandelen oppervlakte en/of diepte.
Een oppervlakkige behandeling is de huid, terwijl er bij artrose
een uitgebreide diepe behandeling nodig is.

Als startactie krijgt u 6 uitgebreide
behandelingen voor de prijs van 4!

WILT U MEER INFORMATIE?

→
→

Vraag het aan iemand van ons team!
Kijk op onze website:

https://www.abcvoordieren.nl/

Op onze website staat een bestand met nog meer informatie
over lasertherapie! Hier staat informatie over de werking van
de laser, nog meer aandoeningen waar lasertherapie bewezen
op werkt en wetenschappelijke onderbouwing

