
 

Hoe maakt u een 
afspraak 
De dierenarts zal tijdens een 
consult met u samen 
beslissen of lasertherapie 
ingezet kan worden voor uw 
dier.  

De opstart van de 
lasertherapie is intensief, 
gebruikelijk is om met een 
gemiddelde van 3 
behandelingen per week te 
starten (afhankelijk van de 
aandoening). Naar gelang 
van het resultaat zal de 
frequentie van behandelingen 
af gaan nemen. 

De eerste laserbehandeling 
wordt door de dierenarts 
gedaan. Bij voldoende 
resultaat/stabilisatie van de 
klachten worden de vervolg 
behandelingen door een 
speciaal hiervoor opgeleide 
assistente uitgevoerd. 

Voor wie is de behandeling? 
• Honden 

• Katten 

• Paarden 

 

Het doel van de therapie: 
 verbetering van de kwaliteit van leven 

 vermindering van pijn 

 wondgenezing 

 ontstekingsremming 

 

Consult uitsluitend na telefonisch 

overleg, van maandag t/m 

vrijdag van 8.00-18.00u 

 

 
 

Therapeutische 
Laser 

 
Lasertherapie wordt ingezet vanwege 
de zowel ontstekingsremmende als 
pijnverminderende werking zonder 

invasieve ingreep bij het dier 
 

 

 
 



 

 

Wat is lasertherapie? 
Lasertherapie is een nieuwe 
behandelmethode die wetenschappelijk 
bewezen effectief is in het repareren van 
beschadigingen op celniveau. 

Deze techniek wordt onder andere 
ingezet om pijn te verminderen en 
wondgenezing te stimuleren. De techniek 
werkt daarnaast ontstekingsremmend. 
Laserlicht stimuleert de patiënt in zijn 
eigen genezingsproces. 

Hoe werkt lasertherapie? 
Bij lasertherapie wordt gebruik gemaakt 
van een specifieke lichtstralen bundel, die 
celvernieuwing en celactivitieit 
stimuleert. 

Lasertherapie is pijnloos en 
kan bij het wakkere dier 
worden toegepast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasertherapie mag NIET bij tumoren 
worden ingezet. Goede diagnostiek 
vooraf is dus belangrijk. 

Voordelen: 
• pijnvermindering 
• wondgenezing 
• ontstekingsremming 
• niet pijnlijk voor het dier 
• snel effect 
• pijnmedicatie kan vaak omlaag 

 

 

 

Lasertherapie wordt ingezet bij: 
• arthroseklachten 

• neurologische klachten 

• trauma/kneuzingen 

• slechte wond genezing 

• ontstekingen 

• (chronische) oorontstekingen 

• Postoperatieve pijnbestrijding 

• huidklachten 
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