
 

 
 

 
 
LAST VAN HAARVERLIES? DUNNER WORDEND HAAR? 

BEGINNENDE KAALHEID? HUIDVERBETERING? 
 
 

Haarherstel en huidverbetering  met PRP is geschikt voor mannen en vrouwen. Het is de 
nieuwste en meest geavanceerde niet-chirurgische medische behandeling voor het 

tegengaan van haarverlies, kaalheid en dunner wordend haar. Bij deze geheel natuurlijke 

alternatieve injectable-behandeling wordt gebruik gemaakt van eigen bloed van de patiënt. 

 
PRP BEHANDELING  

 
De arts neemt een kleine hoeveelheid bloed af. Dit zijn, afhankelijk van de behandeling, één 

of meerdere buisjes. De arts plaatst het bloed in een speciale centrifuge. De centrifuge zorgt 
ervoor dat het plasma ( de PRP) wordt gescheiden van de andere bloedcellen. In dit plasma 

zitten actieve groeifactoren die een helende werking en een verjongende werking hebben op 

de huid en bevat actieve groeifactoren die de haargroei stimuleren.  Het plasma wordt 

gebruikt om te injecteren. Hiervoor gebruikt de arts een hele dunne naald en brengt het 

plasma oppervlakkig in de hoofdhuid. 

 

STIMULEREND 
 
Bijzonder is dat uw eigen bloed gebruikt wordt. PRP kan gebruikt worden bij de behandeling 

van dunner wordend haar, tijdens of na een haartransplantatie en voor 

wondgenezing.  Gezonde haarzakjes zorgen voor gezonde haren. Haarzakjes overleven door 

de voeding die ze krijgen. Door het toedienen van bloedplaatjes rijk aan plasma aan de 
haarzakjes, versterkt dit de natuurlijke groei van haarzakjes. PRP is dus een innovatieve, 

veilige en effectieve methode om haargroei te stimuleren. Bloedplaatjes rijk plasma is eigen 

bloedplasma met een geconcentreerde bron van bloedplaatjes die rijk zijn aan groeifactoren. 

De groeifactoren in het plasma stimuleren hyaluronzuur, collageen en elastine in de huid. 

Tevens zorgt het voor een stimulering van de stamcellen die de haargroei bevorderen. 

 

WAT DOEN DEZE GROEIFACTOREN 
 

- Verbeteren dun en beschadigd haar 

- Verbeteren de bloedsomloop van de haarzakjes 

- Eenvoudige, niet- chirurgische ingreep 

- Bevorderen de natuurlijke haargroei 

- Stimulerende groei van de haarfollikel 

- Maken haarzakjes gezond en sterk 

- Verminderen ontstekingen 

- Hebben een preventieve werking bij haaruitval 

 
ALOPECIA 

 
PRP kan worden gebruikt als behandeling bij haaruitval (alopecia). Om haaruitval te 

voorkomen en het haar te verbeteren. Bij een haartransplantatie om de overlevingskans van 

grafts (overplaatsen van haarzakje) te verbeteren en de genezing te bespoedigen. 

 
 



 

 
 

VEILIG 
 

De behandeling is vrijwel pijnloos, veilig en snel. Omdat je wordt behandeld met je eigen 

bloed is de kans op een infectie zeer klein. Daarnaast vinden veel patiënten het fijn  dat er 
geen giftige stoffen in hun lichaam worden geïnjecteerd, maar hun eigen bloed. 

 
 
 
 
 

HOEVEEL BEHANDELINGEN HEB IK NODIG 

 
Voor de haargroei raden wij minimaal drie behandelingen aan met een tussenpose van 

maximaal drie weken. Daarna jaarlijks een onderhoudsbehandeling. Voor de huid adviseren 

wij in het eerste jaar 4 behandelingen. Voor het beste resultaat dienen deze behandelingen 
om de maand plaats te vinden. De jaren daarna kan het aantal behandelingen gehalveerd 

worden. 

 

 

 

Kosten 
 

PRP,  per behandeling        €. 450,00 

 
PRP  kuur van 3 behandelingen       €. 950,00 

 

PRP  onderhoudsbehandeling       €  350,00 


