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INSTRUCTIES NA DE BEHANDELING 

 

U kan ons steeds contacteren indien u zich zorgen maakt over uw behandeling of 

alles daaromtrent. We proberen u zo goed mogelijk te informeren. Wees niet 

ongerust, contacteer ons en we helpen u verder. 

 

De eerste week  

U mag uw hoofd NIET aanraken, NIET wassen en NIET stoten!!! Dit kan permanente 

schade veroorzaken aan uw transplantaten. 

U mag geen pet of ander hoofddeksel dragen en geen kledij over uw hoofd trekken 

gedurende de eerste 3 dagen. 

U mag geen fysieke inspanningen (sport) leveren. 

Gebruik de Aloë Vera spray 4 keer per dag. 

 

Na 1 week 

U moet uw hoofd wassen met de aangeraden shampoo. Gebruik deze tenminste tot 

2 weken na de behandeling alvorens uw eigen shampoo terug te gebruiken. Neem 

uw tijd om uw hoofd grondig te wassen met lauw-warm water. U mag lichtjes over de 

korstjes wrijven om deze los te weken, maar wees voorzichtig. Doe dit dagelijks of 

meerdere keren per dag zodat 10 dagen na de behandeling alle korstjes verdwenen 

zijn.  

U mag rustige en lichte fysieke inspanningen hervatten. 

Gebruik de Aloë Vera crème 2 keer per dag. Lichtjes inwrijven. 
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Sport  

U mag het sporten hervatten 2 weken na de behandeling. 

Met contactsporten wacht u best tot 1 maand na de behandeling. 

Zwemmen en sauna zijn ook verboden de eerste maand na de behandeling. 

Zonlicht vermijden tot 3 maanden na de behandeling! 

 

Slapen 

We zijn er ons ten zeerste van bewust dat “veilig” slapen niet evident is tijdens de 

eerste kritieke dagen na de behandeling. Een rugligging is steeds de veiligste, maar 

niet even comfortabel voor iedereen. Het belangrijkste is dat elk contact van de 

ingeplante grafts met het hoofdkussen of het beddengoed wordt vermeden.  

 

Zwellingen 

Het is normaal en niet te vermijden dat er zwellingen optreden op het hoofd en in het 

aangezicht. Dit kan zich voordoen 1 tot 4 dagen na de transplantatie en zal spontaan 

verdwijnen een week tot 10 dagen na de behandeling. Dit is normaal en niet 

zorgwekkend. 

 

De haarcyclus 

De nieuwe grafts zullen vastgroeien tijdens de eerste week na de behandeling. De 

haartjes zullen wel uitvallen 3 tot 5 weken na de behandeling. Na 3 tot 4 maanden 

zullen deze worteltjes opnieuw haar beginnen produceren. Hierdoor zal het minimum 

6 maanden duren eer u de eerste resultaten van de haartransplantatie zal 

vaststellen. 
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