
Behandeling met Platelet Rich Plasma (PRP) tegen haaruitval  

  

PRP (Platelet Rich Plasma) is een veilige en natuurlijke behandeling tegen haaruitval waarbij enkel 

gebruik gemaakt wordt van lichaamseigen materiaal (plasma).  

WERKING  

Plasma rijk aan bloedplaatjes wordt ingespoten in de hoofdhuid. De bloedplaatjes stellen 

groeifactoren vrij die haargroei stimuleren en haaruitval remmen.  

VOORBEREIDING  

Om een goede hoeveelheid plasma te bekomen, moet u de dag van de behandeling en de dag 

voordien voldoende water drinken en cafeïne en alcohol vermijden. Eventueel kan u een halfuur 

voor de behandeling 1g paracetamol innemen. (Geen ontstekingsremmers innemen, want dit 

beïnvloedt de werking van de bloedplaatjes.)  

VERLOOP 

 1. Er wordt 1 buisje bloed afgenomen.  

2. Dit buisje bloed gaat in de centrifuge.  

3. Het plasma wordt gescheiden van het bloedserum.  

4. Het bloedplasma, rijk aan bloedplaatjes, wordt vervolgens ingespoten in de hoofdhuid.  

 

 

 

 



In totaal worden er een 50-tal kleine prikjes toegediend. De inspuitingen worden over het algemeen 

ervaren als licht pijnlijk, doch draaglijk. Uiteraard varieert de pijngrens van persoon tot persoon. De 

volledige procedure duurt een 30-tal minuten, de inspuitingen ongeveer 10 à 15 minuten. We 

adviseren een basiskuur van 3 behandelsessies, telkens met 1 maand tussen. Nadien wordt een 

onderhoudsbehandeling van 1 sessie per 6 maand geadviseerd. De kostprijs bedraagt 280 euro per 

sessie (incl. 50 euro consultatie).  

 

NAZORG  

De dag van de behandeling mogen het haar en de hoofdhuid niet nat worden. De dag nadien mag het 

haar gewoon weer gewassen worden. De dagen na de behandeling kan de hoofdhuid gevoelig zijn 

(“blauwe plek gevoel”).  

 

RESULTATEN  

Een groot aantal wetenschappelijke studies toonden de effectiviteit aan van PRP-behandelingen bij 

haaruitval (1). Zo toonde de studie uitgevoerd door Prof. Shapiro en zijn team bij vrouwen met 

female pattern hair loss een verhoging van de hair-count en een verbetering van de levenskwaliteit 

van de patiënten (2). De studie uitgevoerd door Prof. Singh en zijn team bij 80 mannen met male 

pattern hair loss toonde ook een significante verbetering van de haardensiteit (3).  
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