
 

 

 
Laserontharen  
 

Tijdens het consult geeft de huidtherapeut u alle informatie m.b.t. de behandeling van ongewenste 

haren. Als aanvulling geven wij u onderstaande informatie mee en adviseren wij u dit nogmaals 

voorafgaand aan de behandeling door te nemen.  

 

Voor de behandeling 

- Het is belangrijk dat u minimaal 6 weken voorafgaand aan de behandeling geen zonlicht op 

de te behandelden gebieden krijgt. Denk hierbij aan UV-licht van de zon, maar ook aan de 

zonnebank of zelfbruiners. Zelfbruinende crèmes mogen tot minimaal 2 weken voorafgaand 

aan de behandeling niet aangebracht worden. 

- Gebruik een zonnebrandcrème factor 50 en breng elke 2 uur aan indien u buiten bent. 

- U mag de haartjes in ieder geval 2 weken voor de eerste behandeling en gedurende het 

gehele behandeltraject niet meer verwijderen met een pincet of weghalen door middelen 

van waxen/harsen. Scheren of knippen mag ten alle tijden. 

 

Contra-indicaties:  

Wij kunnen u niet behandelen indien u: 

- Een zongebruinde huid heeft. Wanneer het behandelde gebied toch bruiner is gekleurd 

kunnen wij u niet behandelen i.v.m de kans op het ontstaan van hypo- of hyperpigmentaties. 

- Een antibiotica kuur slikt. Dit mag niet vlak voor en op de dag zelf ingenomen worden. Bij 

twijfel neemt u altijd contact op met ons op.  

- De afgelopen 2 weken enige vorm van epilatie (harsen, epileren, touw ect.) heeft ondergaan, 

het haar met wortel is verwijderd.  

- Haren blond, rood of grijs zijn, deze worden niet geabsorbeerd door de laser. 

- Indien u zwanger bent behandelen wij bepaalde lichaamsdelen niet, bespreek dit met uw 

behandelaar. 

- Indien u Roaccutane (Isotretinoïne) slikt, kan de huid kwetsbaarder zijn voor een 

laserbehandeling. Bespreek dit met uw behandelaar. 

 

Na de behandeling 

- Na een laserbehandeling kunt u de eerste uren tot 24 uur na de behandeling een 

warmtesensatie voelen aan uw huid. Dit is een normale reactie.  

- Mocht de reactie van de behandeling nog aanwezig zijn; zoals roodheid of lichte plaatselijke 

zwelling dan is het aan te raden om niet te lang en te heet te douchen. Geen gebruik te 

maken van sauna of hete baden.  

- 2 weken na elke behandeling het behandelde gebied niet blootstellen aan zonlicht. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Direct na de behandeling wordt uw huid ingesmeerd met een zonnebrandcrème SPF 50. 

Indien u naar buiten gaat dient u zelf de SPF 50 elke twee uur herhaaldelijk aan te brengen 

en het gebied zo mogelijk af te dekken door middel van kleding of een hoed.  

- Na de behandeling zullen de haartjes uitvallen. Dit kan na enkele dagen tot twee weken 

duren. U mag in de tussentijd de haartjes scheren.  

 

Vervolgbehandeling 

Na 4 tot 6 weken mag de volgende behandeling plaatsvinden. De exacte interval is besproken met de 

huidtherapeut. 

 

Resultaat 

Het resultaat van laser ontharen is ongeveer een reductie van 80% van de haren. De richtlijn voor het 

behandelen van ongewenst haargroei ligt tussen de 6 tot 15 behandelingen. Voor hormonaal 

beïnvloede gebieden is onderhoud gewenst. Haargroei kan met de tijd weer toenemen, onder 

invloed van hormonale schommelingen als; overgang, zwangerschap, bepaalde medicatie ect. In 

enkele gevallen blijft de haargroei ondanks lasertherapie terug groeien, regelmatig  onderhoud is dan 

nodig. 

 

Vragen? 

Zoals hierboven beschreven weet u welke reacties normaal en gewenst zijn. Bij twijfel kunt u altijd 

contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u ons telefonisch of per mail bereiken, buiten 

kantooruren kunt u het beste een e-mail sturen. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u 

opnemen.   

 


