
 

  

Wat is belangrijk na de behandeling? 
 

✓ De huid is meestal rood en gevoelig met soms een lichte zwelling. Dit is 
binnen enkele uren verdwenen. 

✓ U mag de huid koelen met een koud kompres. 
✓ Doe de eerste dag geen dingen die de huid extra verwarmen zoals: sporten, 

sauna, heet bad of douche.  
✓ Binnen enkele dagen zullen veel haren loslaten, dit kan ruw aanvoelen. De 

haren zullen na enkele dagen eruit vallen. 
✓ Tijdens het gehele behandeltraject moet er een anti-zonnebrandcrème met 

minstens factor 30 worden gebruikt. Wanneer de zon niet te vermijden is, 
brengt u deze SPF creme iedere 2 uur aan. 

 

Waarom om de 6 weken behandelen? 
 
 

 

 
 

 

Iedere haar heeft een periode dat hij 
groeit (1), dan rust (2) en dan uitvalt (3). 
Van groeifase totdat de haar weer in de 
groeifase is, duurt 6 weken.  
 
Alleen de haren die in de groeifase zijn, 
kunnen definitief verwijderd worden. 
 
Na zeker 4 keer behandelen zijn  alle 
haren 1x keer behandeld. Dan zal het 
opeens opvallen dat het aantal haren is  
verminderd. 

 

 

Vergoeding door zorgverzekeraars 
 

Wanneer u een aanvullende verzekering heeft, kan het zijn dat ontharen in het 
gezicht, dus ook laser-ontharen, wordt vergoed. Vraag dit even na bij de 
zorgverzekeraar. CZ vergoed meestal eenmalig tot €500,- .  VGZ heeft voor de 
verschillende aanvullende verzekeringen, verschillende vergoedingen van €0,00 
tot €500,- per jaar.  
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Wat is belangrijk vooraf aan de behandeling? 
 

✓ Een hoger resultaat dan 80% tot 90% haarvermindering kan nooit 
gegarandeerd worden. 

✓ Sommige medicijnen maken de huid overgevoelig voor licht. Geef direct bij 
de intake aan, welke medicijnen u gebruikt. De behandeling zal moeten 
worden uitgesteld. 

✓ Zes weken voor de behandeling mag u de haren niet uittrekken dus niet 
harsen, epileren, waxen, ontharen met een crème of bleken.  

✓ Scheren mag wel. De eerste keer dat u komt mag u de laatste 2 dagen voor 
de behandeling ook niet scheren. 

✓ Uw huid mag niet bruin van de zon zijn.  
✓ Zes weken voor de behandeling en 6 weken na de behandeling mag uw huid 

niet in de zon komen. Wordt uw huid door de zon gebruind in deze periode, 
dan heeft u een grote kans op pigmentvlekken. 

✓ U heeft minimaal 6 behandelingen nodig. Hoe donkerder de huid, hoe 
lichter de haren of hoe dunner de haren, hoe meer behandelingen nodig 
zijn. 
 

Wat is belangrijk tijdens de behandeling? 

 

✓ U draagt tijdens de behandeling de beschermende bril die de huidtherapeut  

aan u geeft. 

✓ Het gebied dat  behandelend wordt is schoon, u draagt ook geen make up. 

(Wanneer wij dit moeten verwijderen zijn hier extra kosten aan verbonden.)  

✓ U krijgt een gel op de huid aangebracht, dit voelt koud aan. 

✓ De laser geeft korte licht flitsen, deze kunnen van lichte ervaring zijn tot echt 

pijnlijk aanvoelen. 

✓ De gel wordt verwijderd. 

✓ U krijgt een  verzachtende crème op uw huid die de warmte uit uw huid 

trekt (bijvoorbeeld, Flamizine, Aloe vera of Oxygenetix).  
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