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Deze brochure heeft niet de intentie noch de
consultatie, noch het onderzoek, noch de
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niet limitatieve opsomming enkel bedoeld als
leidraad voor de nabehandeling.
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Wat is PRP?
PRP is de afkorting van Plaatjes Rijk Plasma. Dit
wordt verkregen uit je eigen bloed via een
bloedafname.
Het afgenomen bloed wordt gecentrifugeerd
waardoor enkel het plasma met bloedplaatjes
en groeifactoren, alsook mineralen en vitamines
kunnen gescheiden worden van de rest van het
bloed. Dit mengsel kan voor meerdere
doeleinden worden ingezet.
PRP kan gebruikt worden voor huidverbetering,
rimpelbehandeling, donkere kringen rond de
ogen, littekenbehandeling, post
laserbehandelingen, in de orthopedie en
tandheelkunde en voor verbetering van
haarstructuur.

Veilig
De behandeling is relatief veilig en snel. Omdat
je wordt behandeld met lichaamseigen
materiaal is de kans op reacties quasi
onbestaand.
Daarnaast vinden heel wat patiënten het prettig
d a t e r g e e n v r e e m d e s t o ffe n w o r d e n
geïnjecteerd maar eigen bloed.

Wat doet PRP met je haar?
PRP bevordert de regeneratie van de omgeving
van de haarwortel door de bloedvoorziening te
verbeteren alsook de folliculaire cel proliferatie
wat resulteert in sterker, denser en voller haar.
Naast stimulatie van de haarfollikels heeft PRP
ook een preventieve werking bij haaruitval. Het
is niet zo dat u van een PRP behandeling
nieuwe haren bijkrijgt. Er is een bevordering
van de natuurlijke haargroei. Het is wel zo dat
dun haar sterker en dikker wordt. PRP kan een
belangrijke ondersteunende rol hebben bij
haartransplantatie.

Soms wordt PRP toegepast als voorbereiding op
een haartransplantatie. Het kan zijn dat bij de
haartransplantatie meteen een PRP behandeling
wordt uitgevoerd om de getransplanteerde
haarfollikels te beschermen. Drie weken na de
transplantatie mag gestart worden met een
onderhoudsbehandeling PRP. Dit versterkt niet
alleen de getransplanteerde haren maar is ook
een ideale ondersteuning voor de natuurlijk
aanwezige haren. Op deze manier werk je
preventief tegen haaruitval door de verlenging
van de overleving alsook door de versterking
van bestaand haar.

Na de behandeling
Best was je de haren de eerste 24 uren na de
behandeling niet.
Beter ook geen koeling of ijszakjes gebruiken
op de plaats van injectie.
Zoals eerder aangehaald gebruik je
na de
behandeling geen anti inflammatie
geneesmiddelen (NSAID).
Voor de rest mag u direct uw sociaal leven
hervatten (werk, sport, …)

De behandeling
Vervolgbehandeling
Zoals eerder aangehaald mag je vanaf 3 weken
n a h a a r t ra n s p l a n t a t i e s t a r t e n m e t d e
behandeling.
Meestal worden er drie behandelingen
aangeraden met telkens een interval van één
maand.
Nadien wordt een onderhoudsbehandeling ééntot tweemaal per jaar aanbevolen.
Voor de behandeling gaan we je
gezondheidstoestand en medicatiegebruik na.
Best gebruik je geen anti inflammatie
geneesmiddelen (NSAID) voor en tijdens de
behandeling. Indien je bloedverdunners neemt,
kan dit aanleiding geven tot blauwe plekken en
bloedingen bij prikken.
De behandeling duurt 30 minuten.
Via een bloedafname wordt een kleine
hoeveelheid bloed verkregen.
Na behandeling (5 minuten centrifugeren)
wordt het PRP gescheiden van de rest van het
bloed en terug in de hoofdhuid ingespoten.
Door gebruik te maken van een injectiegun gaat
de behandeling snel en efficiënt.

Bij opstart van de behandeling worden drie
opeenvolgende behandelingen met telkens één
maand tussen aangeraden.
Nadien kan u onderhoudsbehandelingen
inlassen met een frequentie van één- tot
tweemaal per jaar.

Verwikkelingen
Gezien PRP gebruik maakt van lichaamseigen
(autologe) stoffen is de kans op allergische
reactie quasi onbestaand, alsook het risico op
infectie.
De behandeling is erg veilig omdat er geen
gebruik wordt gemaakt van lichaamsvreemde
chemische stoffen.
Wel is het mogelijk dat er een adertje wordt
geraakt tijdens de behandeling, wat kan
resulteren in een blauwe plek. Deze gaat echter
uit zichzelf weg na ongeveer een weekje.

