
 

 
Waarom deze instructies?  
Binnenkort ondergaat u een FUE haartransplantatie bij Haarkliniek De Kroon. Wij doen er alles aan 
om deze behandeling zo plezier mogelijk te laten verlopen en we gaan voor het best mogelijke 
resultaat. 
 
Daar hebben we uw hulp bij nodig 
Voor het best mogelijke resultaat van de haartransplantatie zijn een aantal dingen belangrijk. Volg 
deze aanwijzingen op, zodat u ons helpt het best mogelijke resultaat bij u te behalen. 
 
Neem ook de nazorginstructies goed door 
Niet alleen een goede voorbereiding is belangrijk. Voor een optimaal herstel en een zo kort mogelijke 
herstelperiode is het opvolgen van de nazorginstructie erg belangrijk.  
  
Wat zijn de instructies voorafgaand aan de behandeling? 
- Laat uw haar groeien tot minstens 1 cm op de dag van de behandeling 
- Vul het informed consent formulier in dat u separaat ontvangen hebt. Stuur dit document maximaal 1     
week voor de behandeling retour via post of email. 
- Zorg dat u voldoende paracetamol in huis voor na de behandeling. Let op: het mag geen aspirine 
zijn.  
- Draag makkelijke kleding op de dag van de behandeling. Zorg dat uw bovenkleding niet over uw 
hoofd getrokken hoeft te worden door een jack of een blouse te dragen. 
- Zorg dat u vooraf aan de behandeling goed ontbeten heeft.  
- Wij adviseren u op de behandeldag gebracht en gehaald te worden. Het is een vermoeiende dag. 
- Ga niet in de zon of onder de zonnebank daags voor de behandeling. De hoofdhuid mag niet 
verbrand zijn. 
- U mag de dag voor de behandeling geen Couvré, Super Million Hair, Cover-up en of Toppik meer 
toepassen. 
- Was uw haar de ochtend van en de dag vooraf aan de behandeling met Betadine shampoo. 
- Vrouwen adviseren wij 1 maand voor de behandeling te starten met Minoxidil 2%, om de haren in het 
transplantatiegebied te beschermen tegen overmatige uitval. Minoxidil moet na de behandeling nog 
minimaal 1 maand gecontinueerd worden. Minoxidil 2% is zonder recept bij de apotheek verkrijgbaar.  
Stop met het gebruik van Minoxidil 3 dagen vooraf aan de behandeling.  
- Uw bloeddruk moet stabiel zijn op de dag van de behandeling. Gebruikt u bloed verdunnende 
medicijnen, overleg dan met de behandelend arts. 
- Gebruik geen drugs. 
- Drink geen alcohol vanaf een week voor de behandeling. 
- Eet geen knoflook of vitaminepreparaten (met name Vitamine E en Biotine (B8)) vanaf een week 
voor de behandeling. Deze kunnen zorgen voor een vertraging in het stollingsproces. 
- Bespreek medicijngebruik altijd vooraf met de behandelend arts. 

 


