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Bij Dutch Clinic in Hoofddorp ontvangt u hoogstaande 
kwaliteit, uitstekende service en persoonlijke aandacht. 
Precies wat u mag verwachten als u besluit een 
haartransplantatie te ondergaan.

Wilt u ook weer een volle haarbos? U bent bij ons team van 
ervaren specialisten in vertrouwde handen.



Haaruitval 
of normaal 
haarverlies?
Gemiddeld heeft men zo rond de 100.000 haren op het hoofd, 
een verlies van 50 tot 120 haren per dag is heel normaal. Gezonde 
haarwortels produceren voldoende nieuwe haren om dit verlies op 
te vangen zonder dat het haar merkbaar dunner aan het worden 
is. Indien de aantallen gemiddeld genomen hoger liggen en het 
haarverlies meer dan een paar weken blijft aanhouden, spreekt 
men van beginnende haaruitval.

Kenmerkend hiervoor zijn bijvoorbeeld situaties als: steeds minder 
haarvolume, haar dat minder snel groeit, de conditie van het haar is 
aan het veranderen, bijvoorbeeld droger qua structuur of een kam of 
borstel welke duidelijk meer losgekomen haren bevat als eerder.

Haaruitval of kaalheid is voor een zeer groot deel van de mensen welke hiermee 
te maken krijgen, een ongewenste conditie. Vaak is overmatige haaruitval een 
voorloper van kaalheid en het kan bij zowel mannen als vrouwen voorkomen.

Haaruitval of kaalheid



Kaalheid is 
verleden tijd

Gemiddeld genomen krijgt 70% van de manlijke- en 40% van 
de vrouwelijke bevolking te maken met haaruitval en kaalheid. 
Bij mannen is vaak een patroon te zien van de haaruitval 
wat zich concentreert op bepaalde gebieden zoals langs 
de haargrens waardoor de bekende inhammen of wijkende 
haarlijn ontstaat. Naarmate het hormoon DHT meer van invloed 
is, worden meestal de haren eerst op de kruin aangetast.

Bij vrouwen daarentegen is haaruitval meer verspreid 
over het gehele hoofd en hebben dus eerder last van 
dun haar bovenop het hoofd dan dat ze echt volledig 
kaal worden. Een derde van alle mannen tussen de 
25 en 40 jaar oud krijgt al te maken met haaruitval en 
voortschrijdende kaalheid. Bij vrouwen speelt dit qua 
leeftijd meestal tijdens de overgang.



Wanneer is een haartransplantatie mogelijk?

Bij voldoende 
donorhaar van 
goede kwaliteit

De haaruitval wordt niet 
veroorzaakt door gebruik 
van medicijnen of

gezondheidsproblemen

U verkeert 
in goede 
gezondheid

Een haartransplantatie is doorgaans mogelijk in de volgende gevallen:



FUE Haartransplantatie

Resultaat

Follicular Unit Extraction is de gebruikte techniek welke door Dutch Clinic is verfijnd. Door 
zeer ervaren en kundige haartransplantatiespecialisten worden in samenspel met de 
behandelend arts en innovatieve instrumenten, de haarzakjes uit het donor gebied, één 
voor één “geoogst”. Tot het moment dat zij geplaatst gaan worden in het te transplanteren 
gebied, bewaart men de haarzakjes (ook als grafts aangeduid) in een speciale gekoelde 
conserveringsvloeistof aangevuld met voedingsstoffen. Met een special instrumentje van 
saffierglas worden vervolgens de “kanalen” geopend in het te transplanteren gebied en 
worden vervolgens één voor één de haarzakjes in de hoofdhuid teruggeplaatst. Dit gehele 
proces vindt onder lokale verdoving plaats en u gaat dezelfde dag weer naar huis.

De haarzakjes uit het donorgebied 
produceren vrijwel direct haren maar 
verliezen deze na enkele weken, al 
gebeurt dat niet exact tegelijkertijd. 
Van nature doorloopt ons haar altijd 
diverse fases (anagene-, catagene-, 
telogene- en exogen fase) van 
onder andere groei, rust en uitval. 
Na circa 10 tot 12 maanden is het 
eindresultaat te zien.



Compleet aanbod onder
één kliniek in Hoofddorp

Waarom kiezen voor Dutch Clinic?

Meer dan 50.000 tevreden klanten

Beste kwaliteit in Nederland

Ruim 25 jaar ervaring

Vakkundige en ervaren artsen

Hoge klanttevredenheid

Altijd gratis consult



Maak vandaag nog 
een afspraak voor 
een gratis consult!

Afspraak maken 

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC, Hoofddorp
+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com

dutchclinic.com

https://www.dutchclinic.com/gratis-consult/

