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• Vanaf welke leeftijd mag je een baardtransplantatie ondergaan?
Zoals alle cosmetische behandelingen is de minimum leeftijd 18 jaar. Je dient er 
wel rekening mee te houden dat je op jonge leeftijd nog niet altijd je volledige 
baardgroei hebt bereikt dus dat het af te raden is te vroeg te behandelen.

• Wat zijn de verschillende technieken van baardtransplantatie?  
Er zijn 3 verschillende technieken: De FUT, de FUE en de FUE stamcel techniek.  
Bij de FUT Bij een FUT-behandeling snijdt de specialist een strookje huid haar uit 
de achterzijde van het hoofd. De grafts worden hier vervolgens uitgesneden en 
daarna teruggeplaatst op de afgesproken plekken. Wij voeren deze techniek niet 
meer uit vanwege het litteken dat achterblijft en het moeizame herstel. Bij de FUE 
werkt per haarzakje afzonderlijk. De afgesproken hoeveelheid transplantaten 
wordt met een minuscuul naaldje uit het donorgebied gehaald en direct  
teruggezet. Op deze manier kan het gewenste aantal transplantaten direct  
herplaatst worden. De haar zal echter wegblijven in het donorgebied. Bij de FUE 
stamcel wordt dezelfde techniek toegepast maar met een naaldje waarvan de 
doorsnede nog kleiner is dan bij een FUE behandeling. Doordat er een deel van 
het haarzakje met stamcellen achterblijft in het donorgebied kan daar weer een 
nieuw haartje groeien. Hierdoor raakt het donorgebied veel minder beschadigd. 

• Wat zijn de kosten van een baardtransplantatie?
De kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid grafts die geplaatst worden.  
Voor een klein plekje in baard zijn natuurlijk veel minder transplantaten nodig 
dan voor het opvullen van grotere delen. De gemiddelde kosten zijn € 1500,-.

• Wat mag je niet/wel doen na een baardtransplantatie? 
De eerste week mag je je gezicht niet wassen/onder de douche houden of  
scheren. Ook mag je de eerste week niet sporten of met het behandelde gebied 
in de zon. Na een week kan het gezicht weer gewassen worden. Zodra de huid 
helemaal genezen is en de korstjes verdwenen zijn kun je alles weer doen.

• Wordt baardtransplantatie vergoed door een (zorg)verzekering?
Baardtransplantaties worden alleen vergoed bij brandwonden of ander letsel. 
Ook dan is het op aanvraag bij de verzekering. De verzekering kan dan ook  
aangeven welke klinieken in aanmerking komen. 

• Is baardtransplantatie definitief? 
Ja. Zolang je in goed gezondheid verkeert en het donorgebied behouden blijft 
zullen de getransplanteerde haren blijven staan. De haren worden geoogst uit 
een gebied dat niet gevoelig is voor het hormoon dat haaruitval veroorzaakt. 

• Wat zijn de complicaties na een baardtransplantatie
Er is altijd kans op een infectie. Zolang de instructies worden opgevolgd is de 
kans echter erg klein. De wondjes die ontstaan zijn minimaal en lopen dus geen 
grote kans om geïnfecteerd te raken.
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• Wat zijn de risico’s van een baardtransplantatie? 
Bij een goed uitgevoerde transplantatie zijn er buiten een infectie geen risico’s. 
Indien de behandelaar niet voldoende ervaring heeft kunnen de haren  
verschillende kanten op gaan groeien. 

• Hoeveel behandelingen heb je nodig? 
In principe maar één, het kan natuurlijk zo zijn dat je nog wat opvulling wenst voor 
een voller resultaat.

• Om de hoeveel weken moet je een baardtransplantatie laten doen? 
Een baardtransplantatie is eenmalig maar kan indien gewenst na ongeveer  
9 maanden herhaald worden om op te vullen.

• Wanneer gaat mijn haar weer groeien na een baardtransplantatie?
De haren vallen eerst eenmalig uit. Dit hoort bij het proces. De haren zijn tijdens de 
behandeling van de bloedtoevoer afgesneden geweest en overleven dit niet.  
Het weefsel dat zich vastzet in de huid bevat alle ingrediënten voor het maken van 
een nieuwe haar. Deze groei ga je meestal na ongeveer 3 maanden zien.

• Baardtransplantatie zonder scheren? 
Het donorgebied aan de achterzijde van het hoofd wordt altijd kort geschoren, de 
rest van het haar kan blijven staan. Bij een baardtransplantatie is maar een klein 
gebiedje nodig. Als het haar voldoende lengte heeft kunnen we het geschoren 
gebied verstoppen onder de rest van het haar. Een baardtransplantatie kan dus 
onzichtbaar worden uitgevoerd.

• Zijn er ook nadelen aan baardtransplantatie? 
Wanneer er hoofdharen worden gebruikt dan dient de kleur overeen te komen, 
anders is de transplantatie zichtbaar.

• Baardtransplantatie nazorg? 
Vooral in de eerste week is voorzichtigheid geboden; het gezicht mag niet  
gewassen worden etc. Wij geven daarover uitgebreide instructies mee op papier. 
Na 6 weken is de eerste controle. Na 6 maanden en na een jaar volgen ook nog 
controles. Bij twijfel is een extra controle altijd mogelijk. Ook zijn we 24 uur per  
dag bereikbaar.

• Sporten en baardtransplantatie? 
Dit is afhankelijk van welke sport je beoefent. Contactsporten vormen een groter 
risico dan bijvoorbeeld fitness. Veel sporten kunnen na een week weer beoefend 
worden. Zwemmen is weer mogelijk wanneer de korstjes er af gevallen zijn en de 
huid is genezen.



• Houd je littekens over na een baardtransplantatie? 
Dat is afhankelijk van de techniek die toegepast wordt; bij een FUT behandeling 
zal er altijd een litteken te zien zijn. De littekens na een FUE behandeling zijn erg 
klein en vaak alleen zichtbaar wanneer het haar helemaal afgeschoren wordt.  
De FUE stamcel transplantatie wordt met zulke kleine naaldjes uitgevoerd dat dit 
niet of nauwelijks te zien is. De vorming van littekens is ook afhankelijk van de 
huid, niet iedereen reageert hetzelfde. De meeste mensen hebben wel ergens 
een litteken en weten of ze gevoelig zijn voor het aanmaken van “lelijke” littekens. 

• Baardtransplantatie i.c.m. enige garantie?   
Er wordt een garantie afgegeven op de groei van de transplantaten. Je mag  
verwachten dat minimaal 80% van de getransplanteerde haren gaat groeien. 
Deze haren krijgen een garantie van 10 jaar. In de praktijk blijven deze haren 
eigenlijk altijd levenslang staan, tenzij er sprake is van ernstige  
gezondheidsproblemen of huidziekten.

• Doet baardtransplantatie pijn? 
De behandeling wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving, deze prikjes  
kunnen wat gevoelig zijn. De verdoving te vergelijken met een tandarts  
verdoving; zodra deze werkt voel je niets meer.

• Wat zijn grafts?
Grafts is de benaming voor een haartransplantaat. Een graft bestaat uit weefsel 
met daarin 1, 2 of 3 haren.

• Wat is het resultaat van een baardtransplantatie na 4,5,6 maanden?
Tegen die tijd is er gewone haargroei op gang gekomen. 
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