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Vraag en Antwoord
• Vanaf welke leeftijd mag je ontharen?
Vanaf 18 jaar omdat het gaat om een cosmetische behandeling. Indien er sprake
is van een uitzonderingssituatie kan er in overleg met ouders/verzorgers eerder
behandeld worden. Deze zullen dan wel de overeenkomst mee moeten tekenen.

• Wat zijn de kosten van ontharen?
Dat hangt af van de grootte van het gebied, bij laseren zijn er wel minder
behandelingen nodig dan bij andere methoden dus dat scheelt uiteindelijk veel
geld.

• Wat mag je niet/wel doen na het laseren?
Na het laseren moet het behandelde gebied uit de zon blijven om verkleuringen
(pigment) te voorkomen. Ook mag je om die reden niet te bruin zijn voor de
behandeling. Het beste is dus om gebieden waar je mee in de zon wilt in het
na jaar te behandelen.

• Mag je een laserbehandeling doen tijdens zwangerschap,
menstruatie?
Tijdens zwangerschap wordt laseren afgeraden omdat er niet bekend is of er
schade kan worden toegebracht. Ook is de huid tijdens de zwangerschap
gevoeliger voor pigmentverschuivingen. Tijdens de menstruatie kan er gewoon
behandeld worden.

• Helpt laseren alleen bij zwarte haren?
De laser reageert op het pigment in de haarwortel, hiervoor dient de laser de
haarwortel wel te kunnen zien. Alle donkere haarwortels komen in aanmerking,
ook mensen met lichter haar waarvan de wortel wel genoeg kleur heeft.

• Wordt een laser ontharingsbehandeling vergoed?
Ontharen in het gezicht bij vrouwen wordt meestal vergoed. Hiervoor kun je je
verzekering raadplegen. Wij zorgen ervoor dat de factuur voldoet aan de eisen
van verzekeraars. De factuur wordt bij NHC voldaan en kan dan worden
ingediend.

• Kan je je haar laten laseren als je een tattoo, melasma of een
moedervlek hebt?
We zullen de situatie altijd moeten beoordelen, bij twijfel in samenspraak met
één van onze dermatologen. Onze laser kent verschillende instellingen waarmee
we vaak behandelmogelijkheden hebben voor uiteenlopende problemen.

• Ontharen met laser of IPL?
IPL is een flitslicht methode waarmee er op meerdere golflengtes wordt
behandeld, hierdoor is het licht veel minder sterk en effectief dan bij een gerichte
laserstraal. Je hebt dus meer behandelingen nodig met IPL dan met laser.
Laserbehandelingen mogen alleen door dermatologen en huidterapeuten
worden uitgevoerd.

• Is ontharen definitief?
Laserontharen is de meest definitieve manier van ontharen. Het haar wordt tot
ongeveer 80% permanent verwijderd.

• Werkt ontharen bij rood, donker of blond haar?
Alleen als de wortel donker genoeg is voor de laser kan er effectief behandeld
worden. Bij twijfel kan er met een pincet een haar uitgetrokken worden om de
wortel te bekijken.

• Wat zijn de complicaties na laserontharing?
Bij juist gebruik van de apparatuur (door ervaren en gecertificeerde
huidtherapeuten) zijn er geen complicaties te verwachten.

• Hoe werkt laserontharing?
De laser geeft een lichtbundel af met een bepaalde golflengte. Deze golflengte
reageert op het pigment in onze haren. Het licht van de laser wordt door het
pigment omgezet in warmte waardoor het haarzakje vernietigd wordt. De haren
waarvan de haarzakjes nog niet zijn vernietigd groeien terug en worden tijdens
een volgende laserbehandeling opnieuw belicht. Haren hebben verschillende
groeifasen en het is van belang de haren in al deze fasen te behandelen, daarom
zijn er meerdere behandelingen nodig.

• Wat zijn de risico’s van laserontharing?
Er bestaat een kans op (tijdelijke) pigmentverschuivingen wanneer de huid tijdens
de behandelperiode wordt blootgesteld aan de zon of van zichzelf donker is.
Ook kunnen er lichte verbrandingsreacties optreden die goed te behandelen zijn
indien deze zich voordoen.

• Moet je je scheren alvorens de behandeling?
Voorafgaand aan het intakegesprek of behandeling willen we graag de haargroei
beoordelen dus dan liever niet (enkele dagen van tevoren is geen probleem).
In geen geval ontharingsmethoden toepassen waarbij de wortel verwijderd wordt
(waxen, epileren etc.), laseren is dan zinloos.

• Hoeveel behandelingen heb je nodig?
Gemiddeld zijn er 6-8 behandelingen nodig.

Onze resultaten

