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Lasertherapie voor orale mucositis 

Informatiebrochure voor patiënten 

Beste patiënt 

 

U zal in het ziekenhuis lasertherapie voor orale mucositis ondergaan.  

 

Wat is orale mucositis 

Orale mucositis is een ontsteking van het mondslijmvlies, met een rode, gezwollen en 

aangetaste mond en tong tot gevolg. Orale mucositis geeft ook pijn. 

Orale mucositis kent verschillende gradaties van ernst. Zeker bij uitgebreide aantasting 

van het mondslijmvlies kan u pijn hebben bij het eten, drinken en slikken. 

 

Wat is de oorzaak? 

Orale mucositis is een mogelijke bijwerking bij kankerpatiënten die behandeld worden 

met chemotherapie en/of radiotherapie. 

Deze behandeling werkt immers niet alleen in op de kankercellen, maar kan ook de 

cellen ter hoogte van de mond aantasten. Daardoor kunnen mondklachten  

ontstaan. Het optreden en de duur van orale mucositis is afhankelijk van de soort  

kankerbehandeling en wisselt van persoon tot persoon. Uw arts licht u in of dit bij uw 

behandeling kan voorkomen. Aarzel niet om bij ongemakken het behandelend team 

aan te spreken of te contacteren. 

Tijdens uw behandeling bevraagt de arts/verpleegkundige geregeld naar de toestand 

van uw mond. 



  

 

Wat is lasertherapie 

Lasertherapie (= low level lasertherapie) is een van de weinige behandelingen bij orale 

mucositis. Het laseren zorgt ervoor dat de pijn snel vermindert. De ontstekingsreactie 

vermindert en de letsels ter hoogte van de mond kunnen sneller genezen. 

Lasertherapie werkt met een lichtstraal die voor het blote oog niet zichtbaar is. U ziet 

enkel een rood gidslicht, dat de plaats aangeeft waar gelaserd wordt. 

 

Het lasertoestel bestaat uit een soort laserbalpen. Enkel het uiteinde, 

waar het laserlicht verschijnt, wordt in de mond gebracht, ter hoogte van 

de letsels. Afhankelijk van de uitgebreidheid van uw symptomen en pijn-

klachten wordt de duur van het laseren ingesteld. 

 

De laserbehandeling gebeurt op uw kamer of in de consultatieruimte en 

duurt enkele seconden. Tijdens het laseren draagt u een speciale bril die 

uw ogen beschermt, mocht de laserstraal per ongeluk in uw ogen terecht 

komen. 

De laserbehandeling gebeurt door verpleegkundigen die daarvoor  

opgeleid zijn. 

De lasertherapie zelf is pijnloos.  

Het laseren heeft geen nadelige effecten. U kan onmiddellijk of enige tijd 

nadien al pijnverlichting ervaren. Slechts zelden heeft het laseren geen 

effect. 

 

Als u een uitgebreide mucositis heeft, moeten we regelmatig laseren om de klachten te 

bestrijden. Hoe kleiner en oppervlakkiger de letsels in de mond, hoe korter er moet 

gelaserd worden of omgekeerd. De verpleegkundige zal dit met u bespreken. 

 

 

 

 

 



  

 

Wat is de kostprijs? 

Per laserbehandeling betaalt u 7,65 euro. Dit bedrag betaalt u contant bij het  

inschrijven.  

Voor deze behandeling is er geen terugbetaling van de mutualiteit. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasertherapie vervangt een goede mondhygiëne NIET. Het is  

belangrijk dat u uw mond goed blijft verzorgen. Dit door zowel de 

tanden te poetsen en de mond te spoelen en dit minstens twee 

tot vier maal per dag 



  

 

Waar kan u terecht? 
 

Indien u een laserbehandeling wenst, bespreekt u dit met uw behandelende arts of 

neemt u contact op met de verpleegkundig coördinator oncologie ( 059 41 63 33).  

 

Dan zal er uitgelegd worden waar de laserbehandeling zal doorgaan. 

© Az Damiaan vzw, augustus 2015. Niets uit deze brochure mag worden  

overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.  

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het  

gesprek met uw zorgverlener. 
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