
Hoe werkt Low Level laser Therapie (LLT)   

Lasertherapie stimuleert het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Eén 
van de belangrijkste processen welke plaatsvindt, is onder andere de 
toename van de energierijke stof ATP in de lichaamscellen. ATP staat voor 
adenosine-tri-phosfaat. Deze stof zorgt voor de energie in alle cellen en ook 
in de spiercellen. Deze energiestof is noodzakelijk voor een goede werking 
van alle cellen in het lichaam. Hoe meer ATP in een cel beschikbaar is, hoe 
meer energie een cel heeft en hoe groter het herstel.   

Verder verbetert lasertherapie de doorbloeding, stimuleert het 
lymfesysteem (waardoor afvalstoffen beter uitgescheiden worden), 
verminderd de zwelling bij ontstekingen, stimuleert de aanmaak van 
endorfine's (lichaamseigen pijnstillers), versterkt het afweersysteem en 
werkt ontstekingsremmend. Ook heeft laserlicht invloed op de aanmaak van 
nieuw bindweefsel, herstelt het de spieren en werkt het zenuw herstellend. 

Door al deze eigenschappen vermindert lasertherapie de pijn van spieren, 
pezen en gewrichten en wordt het herstel gestimuleerd. Veel klachten aan 
gewrichten, spieren en pezen kunnen met lasertherapie succesvol 
behandeld worden. Lasertherapie blijkt ook vaak goede resultaten te geven 
bij chronische klachten waar andere methoden faalden. 

    

Wat doet Laser in ons lichaam 
In cellen in ons menselijk lichaam bevinden zich o.a. mitochondriën. Dit zijn 
structuren die de energiehuishouding binnen de cel regelen. Activering d.m.v. 
laserlicht zorgt ervoor dat er uiteindelijk meer energie beschikbaar komt waardoor de 
cel actiever wordt. Hierdoor wordt de celfunctie aangezet, met name de celpomp 
wordt geactiveerd, waardoor zure afvalproducten uit de cel verwijderd worden en 
celherstel aangezet wordt. Dit gehele proces noemen we biostimulatie. 

Effecten van Lasertherapie: 
De biostimulatie zorgt voor een vergrote celenergie waardoor de cel functie kan 
verbeteren. Uitgaande van de biostimulatie worden in de literatuur verschillende 
fysiologische effecten vermeld: 

·     Activering van ons afweermechanisme (de macrofagen en witte 
bloedlichaampjes  waardoor de fagocytose aangezet wordt). 
·     Activering van de collageen-synthese wat betekent dat onder invloed van 
lasertherapie cel letsels sneller zullen herstellen. 
·     Ontstekingsremming. 
·     Circulatieverbetering. 
·     Pijndemping. 



 

 

 

 

 

 



 

 


