
Lichen Sclerosus behandelen met de Diva Tight laser 

Wellicht heeft u al eerder op internet gelezen over vaginale laserbehandelingen. Sinds 
kort zijn er steeds meer aanwijzingen dat met deze laserbehandeling van de vulva ook 
goede resultaten bereikt kunnen worden bij lichen sclerosus. Wereldwijd wordt hier 
momenteel uitgebreid onderzoek naar gedaan. 

Er zijn meerdere lasers die deze behandeling kunnen uitvoeren, welke genoemd 
worden onder verschillende merknamen. De Diva Tight is een unieke laserbehandeling, 
omdat er twee lasers worden gecombineerd in 1 behandeling, namelijk de fractional 
Erbium-Glass 1540 nm en de Co2 10.600 nm. 

De Diva Tight laser bij Lichen Sclerosus De laserbehandeling is ontwikkeld om de 
klachten ten gevolge van vaginale atrofie te behandelen zoals; droogheid, 
stressincontinentie, steeds terugkerende infecties en pijn bij vrijen. Omdat deze 
klachten ook ontstaan bij Lichen Sclerosus, wordt deze behandeling toegepast bij 
vrouwen die last hebben van deze klachten ten gevolge van of naast lichen sclerosus. 
Wat wij erg belangrijk vinden is dat u zich realiseert dat lichen sclerosus een chronische 
aandoening is en deze aandoening zelf niet verholpen kan worden met de 
laserbehandeling. Onderstaande klachten kunnen met de inwendige Diva Tight laser 
behandeld worden 

- Vaginale droogheid - Pijn bij vrijen - Stressincontinentie - Steeds terugkerende 
infecties 

De klachten die kunnen ontstaan ten gevolge van lichen sclerosus zoals het verdwijnen 
van de schaamlippen, littekenweefsel en de witte plekken rondom de vagina kunnen 
helaas niet behandeld worden. 

Werking van de Diva Tight laserbehandeling Misschien bent u al bekend met fractionele 
lasers tegen huidverjonging. De Diva Tight laser bereikt eigenlijk hetzelfde maar dan 
vaginaal. De laser creëert vele miniscule gaatjes inwendig in de vaginawand. Je 
lichaam wil deze gaatjes genezen en doet dit door nieuw weefsel aan te maken. Het 
vaginale weefsel wordt dus vervangen door nieuw gezond weefsel. Hierbij worden ook 
nieuw bloedvaatjes aangelegd, waardoor de doorbloeding wordt verbeterd. De 
aanmaak van vaginaal vocht wordt gestimuleerd en de zuurgraad van de huid wordt 
hersteld waardoor dit een betere weerbaarheid biedt tegen infecties. Door de warmte 
van de laser treedt verstrakking van het steunweefsel dat om de spier van de 
urine-uitgang ligt op, waardoor stress incontentie wordt verminderd of verholpen. 

Is de behandeling pijnlijk? Het klinkt misschien ongeloofwaardig, maar de 
laserbehandeling is pijnloos en duurt maar 15 minuten. Na de behandeling kunt u direct 
uw normale werkzaamheden hervatten. 



Hoeveel behandelingen zijn nodig? 

 



Gemiddeld zijn 2-3 behandelingen nodig, deze worden om de 6 weken uitgevoerd. Met 
de laserbehandeling worden alleen de vaginale klachten behandeld en niet de lichen 
sclerosus zelf. Omdat dit een chronische aandoening is zijn er vaak 
onderhoudsbehandelingen eens per jaar gewenst. 

Gratis consult U bent altijd van harte welkom voor een gratis en vrijblijvend consult, 
zodat wij u alles over de laserbehandeling kunnen uitleggen. 


